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Leeven en Bedrijf

Van fijn 2ê^ -ti 1 2
HOOGHEYT

WILLEM HENDRIK
De Derde,

PRINCE Van ORANGIEN,
En

N A S S A U , &c.

Verhandelende 't Gedenckwaerdigfte zeedcrt lïjn

Geboorte tot het Stadhouderschap,

£n 't gepaflccrdc in den Oorlogh tullchcn

VRANKRYK en ENGELANT
Attt haer

GEALLIEERDEN,
Tep;en de

VEREENIGDE NEDERLANDEN,
Tot het eynde des Jaars 1 674.

Door een Liefhebber der Hifiorkn.

Met fchoone Koopcre Platen vercicrt.

t'A M S T E L D A M>

By J A N C L A . X. ten Hoorn, Eoeck-

vcrkooper over 't Or.dc Heeren Logement. 1^75.
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Aen den

Edele Achtbare Heer
De HEER

l DIRCK BLOM,
Regecreni Scheepen en Raedt

Der S T A D T

AMSTELDAM.

Edele Achth iYe Heer,

E wondcrlijcke ver-*

anderinge in dc tijdt

naeft weynigh Jaren

herwaerts, heeft veele

tot verwondering gedient j in-

fonderhcyt als men maer alleen

't beeltenis van dien Doorlucht.

Vorft Willem Hendrik,
Princc van Orange en Naffauw^,

&c.in{5)n Kintsheytjongeling-

fchap en Daden komt aen te

* 3 fchou-
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fchoiiwen : noch inde VVicgh

leggende , heeft de VVangunft

ende Nijt , dc waerdighcden
hem toekomende van fijne

Doorl.Voor-Vaderen/oekente
i

verdiiyfteren , wanneer tot fijn

Jongelingfchap gekomen zijn- -j

dc j die niette mogen eyfTchen ^•

daer op dan , den Verkrachter

van 'c naburigh Engeland in de

Mat quam fpringen. Maer hoe
krachtigh defe Banden ^ en dat

van 't Eeuwig Bannen , waren
vaft geleghr, zijnfc evenwel ver-

brooken : gelijck mede daer na
dooreenige, ofte uyt quaetaer-

digheyt , of andere oorfaeken

,

( die den Hemel bekent zijn , al-

leen om fijn Jongelinghfchap te

bekladden ) Landen ^ Steden en
!Militien lieten verlooren aaen

;

om gelijck als^c gantlche Land
.|

aen de Franfc dvvingelandy op
te
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c ofïbren. Den Almachtigen

heeft door firn gocdtheyt, fijn

Hoogh^ bewaert, en vorder ge-

bracht tot Daden, waerdoor'c

Vaderland weder bekomen 5 en

*n voorigeVryheyt^gelijk heden

herftelt. Waer van U Ed.

Achtb. groote getuygenis kan

geven : neme derhalven de vry-

I heyt, om defc Bladeren van ver-

' wonderinge, nopende de Kints-

hcyr, Jongelinghfchap en Da-
i
den van fijn Konincklijcke

Hoogheyt , tot de ouderdom
I van vier-en-twintig Jaren , aen

i U Ed. Achtb. met den acnvang

van dit Jaer op te ofFcrcn j we-
tende de liefde , die U Ed.

I Achtb. tot de Stact , en die

I Doorluchtige Scamme altijdt

gevoed heeft, byfonder in de

laetfte en alderverwartfte tij-

den ; als U Ed. Achtb, nooyt
ver-



{

vermoeyt was in arbeyd : waei

om ick dan , Ed. Achtb. Heer

den Hemel fal fmeecken
,
(to

welftand van dit ons lieve Va
derland , fijn Hoogheyd , ne->

^ vensU Ed. Achtb. Perfoon, ir

j
lange voerfpoet gelieve te be-

waren ^ en ondertuflchen ver-

blijven

Ed. Achtbare Heer
5
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Den

DRUCKER
Aen den

E Z E R.

Gunftige Lezer ^

Aer zijn voor defen en op ver"

fcheyde tijden ^edruckt , in

verfcheyden formaten , het

Leeven en Bedrijf der P ringen
an O R A N j E N. Hier op dan fpe^

culerende , dacht my niet ongeraden ,

it Werck van Jijn Hoogheyt Wi l-

lem Hendrick dc III. aen

\

den dagh te laten brengen , begin-

j

nende vanJijn Geboorte afy en ver-

halende Jijn Kindsheyt^ Jongeling- en

het
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het avanceren van fijn Stadhouder

fchap'y en dan vervolgensvoortgaenet

tot fijn Traden , ofLeven en Bedrijy^
'

gelijck wy den Lezer vervolgens de

tyd voorjlellen. Mijns oordeels moe^

hier toe gefi:haefde HerJJens te werc:

gepleit werden. Kon hy mijn felv

geen volkomen uytvinden als den he

roemden Hifiory - Schrijver L. v. B
die dit kleyne Werckjen in defe form.

opgemaeckt heeft ; gelijck ick verhoopt ;

dat den gunjligen Lezer fijn vernoe

genfalin vinden. Soo word dan dei

Le'zer kortelijck vertoont fijn Hoog-\

heyts Geboorte , Opvoeding , en vor-

deren Op- en Voortgangh , Jïjn Stad-

hoiiderfchap , en voorts de T>aden ,

ofhet Leven en Bedrijf: als mede kor-

telijck hetVerhael vandefen Oorlogh,

tot het eynde van^tjaer 1574.

Hier mede fullen wy fluyten , én\

foa\

i
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O ons de tijdt en gefondheydt ver-

eent ^juordt , de Liefhebbers met bet

^vervolgen van defe Hiflorie dienen y

'verhoopende den Lezer my hier infal

begunjligen , om mijn verdere moeyte

met aengenaemheydt te ontfanghen^

Vale.

Op
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Pag.i

Op- en Voort-gangh
Van fijnHOOGHEYT

DcPRINS
O R A N G I E

:

Verhandelende fijn Geboorte , 0/>-

voedtnge ,
StadthoHderfchap , en act}"

vanckelijcke daden,

E wonderbare veranderin-
gen en voorvallen van defe tegen*

woordige lijden , de onverwach-
ten aenvangh, de feltfaemen voort*

gangh en onvoorfiene overgangen
van de tegenwoordigh ftaende oorlogen , hebben
meeft al de pennen van onfe lijdt en ons Vader- Tijden

landt , gaende en levende gemaeckt , om een ie- YJ^^'
der op fijn wijfe het geen bem bekent, ofvanan- wackct*

dere naedegedcelt was , de wereltendelaetena- |i«yt

komelingen ter gedachtenis na te laten, nietfon-
der een belacchelijke ydelheyt matigende Cch vcis.'

een ieder toe , het gene maer het werck van wei-
nige cn die de verftandelijckfte behoorde te zijn ,

Sodanigh is de natucrlijke afkeer die de men*
fchen van de doot en het vernietigen van hun we-
fen hebben , datfe foo veel als hen mooghlijk is »

de ecuwighcy t ioecken le behalen.
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Voof
ftelling

van den
Schrij-

ver.

ii

% Kimiheyt van ftjn Hooghtyt

Wy miflchien onder geen van de befte te reec-

kenen,hebben, in defe aJgemeene foule en druck-

heyt van fchrijven, mede onfepenne nietkon-

nen te huys houden j doch niet foo feer.' om felt-

fame nieuwigheden, of weynigh bekende ge-

heymen , of verwarde Siaetsbelangen voor te

ftellen , als alleen om een detail , of afbeeldin-

ge van het leven van die Doorluchiige Vorft,

Prins Willem van Orangie , voor te ftellen , en

een aenvangh te maken , met fijn beroemde en

gcilluftreerde jongelingfchap , om milTchien

,

voor een goede poos , indien ons Godt dat leven

geeft, de loop van fijn leven nae te volgen: te

meer daer toe aengemaent,pm dat fijn geboorte

,

opvoedingh , onderdruckinge en verheffingen

,

in een kleyn begrijp genoeghlaem een grooie af-

beeldingh . van al de menfcbelijcke revoluiien en

veranderingen voorftcllen Wy fullendan (fonder

ons met een out ophalen van fijn Doorluchtige

Vaderlijcke en Moederlijcke Voorouderen , als

door andere, overvloedighlijck genoeg gefchiei

,

befich en op te houden ) een aenvang nemen met

fijn Geboorte , en de omftandighcden , foo wey-
nige alsfe zijn die defelve vergefelfchapt hebben.

Geboor- Hy isdaneen Pofthumusen nagebooren van fijn

Vader, foo ongeluckigh in fijn laoghverwachte

geboorte , als door fijn Vaders haeftige en onver-

wachte dootdie niet te konnen aenfchouwen, en,

in het midden van Moederlijcke rouwklachten

,

fonder de Vaderlijcke kus te mogen ontfangen

,

een leven vermengelt met blijtfchap en droefheic

over fijn Vaders doot te moeten aenvangen , en

foo te gelijck met het licht de belangen van fijn

cerft aengebeden , nu ^ylaes verdachte Huys aen

tegaen. Defe ftondtisgeweeft even acht dagen

jia dat fijn Doorluchiigh Vader de werelt ont-

fttymt had , en op de felve uure van den avont

,

foo

«c van

Prins

Willem
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De Prins van Orangien. j

foo dat hy op den 14. van Slacbimaenr des Jaers

1650. des avonts ten negen uurcn dii üjn Door-
luchiigh leven begonnen heeft , datwy veihoo-

pen, met een betreurlijcker uyigangb, enalge-

meender toettcinminge van fijn loft'eiijcke ver-

dienden , te laeter Jaren » te Tullen eyndigen.

Defe felfvaliigheit van dagen , tnaendtn en ja-

ren , willen ah oos , gemeenlijckeengrooter na-

druck in bet geinoet der menlchen veiooi faken

,

gelijckmen oock als een aenmerckelijcke faeck

niet wil voorby gaen te gedencken , dat die be-
roemde Veltflagh by Nieupoort in Vlaenderen,

Onder het hoo^jh beleydt van dien Doorluchiig-

ften oorlogbs Man, Prins Maunis van Orangien,
tnet den Eerts-Hartogh Albert van Ooftenrijck

geflajjen , en die nadruckelijckc overwinninge op
den feiven behaelt , in de lelve maent, en op dien

cyge i dagh van de Maent ?oi laren navoorgc-
valicn was, leden hei Keyfetlijck verlchil , tuf-

fcbiv) Adolph van Nairouw, gebooren Roomfch
Keyfer , en een anderen Albert van Ooftenrijck

»

i
me Je van de Itrijdige zijde tot die hooge waer-
di^hcyt verkooren , met de ongcluckige dcot van
die eerfte geflecbc wierdt ; een bedenckelijcke

wraeck, als van een laete Naneefover dat geftor-

le bloct genomen } welcke jaeikeerigeen tijdt-

j

gevallige uytflagen noch al meer plaets in dit ^
grooie en Doorluchtige Huys gehad hebben.
Hollandt was toen in een ftaet van verwarringe

,

en de party lichappen en vet keerde raedsluyden
en aendi ij vers , deden een jongh en vyerig Vorft

,

een amleren wegh inflaen , als de welftandt van
bei Vadcrlandi vereyfchte. De voorbarige drift Sraec

van Hollandt tot hei catferen van baer Militie, van Hol-

door andere van de Vereenighde Provintien, foo ^" ^'

veel als mooghli)ck was , tegen gehouden » gaf
voci tot fulcke gevaerlijcke misgreepco , als na-

A 2 der<»
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4 Kintsheytvan ftjnUoogheyt

derhandc meer onheyl gebrouwen hebben , als

men daer lou hebben konnen uyt verwacbien.

Het werpen van des Staets ootloghs macht , het

laifeeren en vaft fëtien van eemge der Leeden i

die jayft foo gereet niet waren den jongen Land-

beftierder in fijn befeffingen in te willigen ,
iey-

den toen een gront , daer hei gebouw van twee-

dracht, en alleenigh niet het verderf van defe Pro-

vinciën op gebouwt is. Wel is waer dat de Le- -j

den van de andere Landifchappen fij n Hoogheyt tj

over fijnen aenvangh hebben gedaen bedancken i

inaer foo lagh het evenwel by de beledighden

niet, daer dele bedanckcnde aUoo weynigh danks

by behaelde , als die delen danck verdient (cheen

te hfibben.

Dit bitter misnoegen erfde defe jonge Vorft,

enmoeftinhct tcdertte van fijn levens tijdt, al-

reeis het fware gewicht van een hoogh opgeno-

men haet laden , die wel foo geweldigh was , als

fulcke teedere fchouders , en fwacke lendene^i

geheel te onderdrucken. Defe was het uyiwerck-

jcl en pafTie van die geenc die in hun pei (oon de

fwaerftc b^ledigingh fcheenen gedragen le hcb-

ben.en dat ongenoegen wel foo verre lieten gaen,

dat het hen machiigh geno»^gh (cheen , de mis-

flagh, foo te Teggen, van de perfoon , felfs op hun

cygen fclfs teverhalen, en om het uyteffte ge-

voelen daer over te toonen , en van hunne oo^en

gaven om het gehakte voorwerp fijn beyde te

doeu vcrlicfen. Om klaerder te fpreecken; de in-

druck vao defe verongel
i
jcking, loo her genoemc

wierdi , gingb foo verre dat men aen een heylloos

beftaen , felfs een heylfamcn Staets weelen Icchc

te wraecken , en een gedeelte van de grontflagh

van defen Stact , met het SredehouHerfchap <ochc

wegh te nemen. Andere *at meerder b. ladigac

garen Hollandc vry de lchuic,als die wei verfton.

den
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De Pms van Orangien. y

den , dat defe aflbnderlijcke cafTatie van het

Krijgsvolck , in fich felven een nieuwe maxime

en wijfe van Regeeringc was, alleenigh gevonden

om de Siadchouderlijcke beftieringc i'eenemael

fwack en machteloos te maken , en lelfs de Unie

te verbieecken, zijnde een hooghr odige facck

,

alle de laften en ontlaftingen omtrent de beftel-

lingen van'"s Lands faccken , niet aflonderlijck,

maer in het gemeen, en met algemeene at of toe-

ftemminge te dragen of te ontladen ;
gelijck door

den Keylcr Carel de Vijfde , op het afftaen van

fijne heerfchappyen , dcIèLaadin voornament-

lijck gerecommandeert en aenbevolen was: datfc

hoewel uyi veel bylbnderc Ledematen bcftaen-

de, fich evenwel maer als een Lichacm motten

dragen, en de Leden malkanderen in fulcker voe-

gen te hulpe komen , dai het Lichaem, door die

eenparige beweginge, le krachtiger in de uytvoe-

ringen van haer wercken cn aeurichten mocht
bevonden worden : dewijl Tonder defe lbo noo-

dige en vereyUhte eendracht, de vyand«n ge-

wenfchie middel en gelegeniheyt hadden, deCe

Stacien verdeelt zijnde, te overvallen , daerde-

feivevaltin een gcflooten blijvende, lichtclijck

allegeweltop hunne tanden fouden mogen at-

fchutien : waer op oock de Unie van Hollandc

cn Zeelandti in het )aer 1^76. gcmacckt , Üaec,

in de welcke wordt gf feghr.

Dat by de Bonitgenooten de faecken van den oorlogh

fullen beleyt werden onder fu'ck een vajïe eentgheyt en

verbont ^ als of de voorfeyde Landen en Steden onder de

l^epublijcke van eene Stede mochten werden gereetkcnt en

begreepen. Het was wel foo , en al hei werck, vol'

gens defe en andere grondtregulen genocghfacm
af te feiten, eerder als te verbecteren : en bet is

buytcn alle bedencken , of veele hebben doen-

maels fijn Hoogheyi tot meer faecken geraden ,

A 5 als
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é Kintsheyt van fijn Hoogheyt

alshy felfs begeeri heeft le doen en uyt te voe-

ren ,
geli jcker l'eecker geleert Man van onlen rijt

van ï»eleght heeft : Batavia ,
inqmt ,fuit tllafouu"

na Ö> eji qtioi debeamus luveni , embuu plura jubere

quam nos pati. Soodanigh was coen noch het ge-

iuck van Hollandt.en wy zijn dien jongen Vorft

noch vee] vetichuldighc, die hetfich fchaemde

meer uyt te voeren , als wy te beveelen. Maer
ofwel omtrent die faeck van wederzijden al een

groote misflagh was begaen , foo is evenwel alles

dooreen aigenieenc Amneftie daer na te niet ge-

daen, cn in het vuyr der liefden geworpen , mee
alle betuyginge de faecken , foo als die mochten

gefchiet zijn , in der eeuwigheyt niet meer te ge-

dencken : en om in toekomende tijden , dierge-

lijcke onluften en ongelegentheden voor te ko-

men, isop den i8- Augutti i6fo, meteenftem-

migh goetvindcn van al de Provintien , en voor-

namentlijck van Hollandt , vattgeftelt. Dat foo-

damge dijfcfentten en verfchUen , onder de Provtntten

vallende en by minnelijcke Conferenden niet kennende

teerdengevonden gedefaecrt fuUtn worden aen bet hoog'

teijs advyt en ter dectfn vin de Heeren Stadthouders
, of

Stadtbouder tn der tudt. Aldus khcen die* wonde
gefalft, en het quaet gebeelt. Maer die vande
Loevefteynfche Cabale , die fich inbeelden het

vuylftevande reep te hebben aengetaft, cn bec

ineefte ongeil jck in haer pet foon geleden te heb-

ben, leyden wel infchijn , maer geenfins in dv^r

daet , den haet tegen het Huys van Orangien hier

iiyt opgenoiiien , at.

Manet aha mente repojïum

IttdiJum paridis.

Het bleef hen valt in den krop fteecken , en het

uafaci felf

/ Parvas jurabat ad aras.

erfde des Vaders haet al by levenden lijve : en

dit



Be Prins van Orangien, 7

dit ontdeckte (icb wel hacft , wanneer men nici

alleen fich felven in lange foo voorbarigh niet

toonde , om des Vaders ampien op den iongen

boopelingh te hefteden , maer oock felfs het jaer

daerna, te weten 16)- 1 , op de generale Verga-

deringh ,
voorgeftelt wierd , ofmen vocrtaende dif-

erepantien meer door een Stadthouder [oude tvtUen laten

byleggen- Dc poinden der belcbrij vingen waren

om le handelen van den Godisdienft , de Unie,

en de Miline. Omirent het eerftc was albereeis

op het Dordrechife Synode , de beftcllingh ge-

macckt. belangende de Militie, was op andere

tijden al beitelt en befte mt. Dat geene Provinciën

vermochten U)t eigen j^efagh , eentje Compagnien oftroe"

pen af te wij[en ,
forjer voorgaende communicatie en re*

folutie van haer Hoogh Mogende , en den R^de van Sta»

tent endattercontrartegejchtedende, dacr tegens met

atHboriteyt behoor voorfien te werden. Soo w as het

dan voornamenilijck, indien niet alleenigh , om
de Unie te doen ; en om die vaft tc ftelJen, focht

menieneerftencen van degrontftukken weghte

nemen, namenilijck het Stadihonderlijckgeïagh,

cn lbo reuckelooflijck fulck een merckclijckc

veranderinge ter Regeringe in te voeren , daer

na het Teggen van Alcibiades , en naer hem Augu-

ftiis , Boni ctvis fn prafentem {latufneri eumque mu-

tatu nolle , manti etji ahusfortajje melm , mchas tarnen

non optima mi qiiam receptam immitare , cuius ratto eji,

qw>d
, ut plantis , fic legibus ad figendas radices longo

opus eji tempore . planeque ut plantarum , fi crebro tranf-

feras , ft: Ugum fi ^nbri mures , vis atque robur pent ,

hetdc plicht vaneen goei Borger zy , de legeo-

woordige ftaet van befticringe voorteftacn, cn

niet verandert tc willen; want hoewel etn ande-

re by geval wel beter mocht zijn, {00 is het noch-

tans beter die alderbefte niet tegcbruycken, als

dieacngenomene felf vooreen beter tcverandc»-

A 4 ren*



S Ktmskeyt vanftjn Hoogheyt

ren. De reden daer van is » dat gelijck de plan-
ten , alfoo oock de wetren , een Jangen lijdt van
nooden hebben , om hunne wortelen te fchieten

,

en dat de kracht en deugbc foo der wetten als der
planten , indienmenle te dickmael verandert , te

niet gaet. Gelijck oock naer het feggen van Sa-
}ufl:iu$. Imperium faciU iis artibus ntinems ijuibus

inhiopartume(i , een heerfchappy lichteJijckdoor

de middelen behouden wordt, doordewelcke
fy eertt geleght en gegrontveft is. En foo heeft

menal van dien tijdtaen, recenti ex odio , om fijn

wraeck te voldoen , het gebouw van de Stact en
Regeringegefochi te ondermijnen. Men doet de
natuer niet wei kracht en geweit aen> die had ons,
in het boeck der ervarentheii geleert , dat de Op-
perhoofdigheit , zijnde by de Provinciën , en by
de General iteyt hetbeleyt van d'oorlogh, dele

Landen alderbeft door het bykomen van een
Stadthouderfchap beftieri worden.
Maer defeStaet waste hoogh geklommen in

gefagh I en le voorfpoedigh in weelde , om door
geen krachtige en gevoeiijcke tegenrtribbelingen

aengeraft te worden • dat lichaem was te vollij-

vigb : het moft ofdoor een fermentatie van bin-

nen , ofdoor eenige aendocning van buyten *en-

geiaft, en alfoo rot een bcquame befetheyt van
Eriijel. deelcn gebracht worden. Engelandt had in fick
:helae. felven die Ichrickeüjcke revolutie geleden, en

haer aeloude Kroon en Scepter eerft in een Anar-
chie , en daer na een voorftandelijcke regeeringe *

verandert worden : verwiffelende haer hoogh-
dravende Koningen in iets dat de dwingland/
van een deel Siaet-verbafteraers, enKonincks-
moordcrs , buyten de rangh en lijfte der gebie-

ders had gcweeten op te foecken. Het gelukte

een Olivier de Staei van drie Koninckrijcken het

Onderft? boven , en het binnenite buyien teke-
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ren ;

eeniger maten het voorbeeli van eenen Ri-
chardt de tweede i foo doodelijck op hei hooft

,

als Carel in den hals geflagen,weder op het treur-

looneel te brengen, en na het vermoorden, en dat

onder fchijn van recht, van lijn Koninck , byna
de geheele werelt in eerbiedigheyt als voor fijn

voeten le fien. In het midden van al defc lief-

kooiende nageburen , was niemant als het ellen-

dige Hollandt in het oogh , dat nu een nagebuer
van een naem beneflPen haer gekregen hebbende

,

flaet moeft maken haer ruft , diefe met foo veel

oneyndelijcke jaren oorloghs, foo veel koftelijck

bloei , en fulck een verfchrickelijcke uyiputiinge
van geit gekocht had , met hare nacfte vrienden
te difpuieren. Hier toe hielp niet weynigh de
oude na yver van defe twee Nageburcn, omtrent
den Koophandel j kennende deEngelfchen niet

verdragen, tegen de Hollandtfche wackere fpaer-

faemheyt geen marckt te konnen houden. Om Verhac!

dit werck lijn begin te geven, haeldemen alle

oude gefchillen voorden dagh; en terwijl men "j*?/"

in Engelandt befich was , het quaet van den hals fdien"
te weeren , en door een vreedilame onderhandc- ooilog!

Jinge , alles by le leggen , ontbrak het den Duy-
vel , die zaeyer van gefchillen en onluften , geen-
fins aenftoffe, om defe twee oude vrienden en
geloofs verwanten te (amen aen den dans le hel-
pen , en dat roven en ftroopen, dat in het gemeen
de verkondigen van oorlogh in die gewetten is

,

daermen het proces met de executie begint ) in
een openbare breucke te veranderen. Tromp
lagh met 42, Scheepen aen de Engelfche Kuit,
om op alles een waeckcnd' oog re houden, daer
hy , alfoo hy niet wilde ftrijcken, door de Engel-
fche Zeevooght Blaeck niet verre van Doevres
aeogeiaft wierdt , lbo daife met malkander in
hei gevecht geraekten. Du gaf en maeckie grcoic
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onifteltenifle in de gemoederen , en gafden Hol
lantfcben Gefancen , nieuwe ftoffe om in Enge-

landt af te bafpelen , daer al vry genoegh aen n
ontwarren was , dewijl de een de fchult op der

ander leyde , en de Engelfchcn hard en fterck

ftaende bielden , dat de Hollanders of Nederlan-
ders de eerfte aggrefleurs enaenvangers van dai

ongeval waren , maer bet handelen was vergeefs

,

hetgefchil was nu niet anders alsmei bloedt en

flagen le vereffenen. Men ruft fich dan weder-
2ijts ten oorlogh uyt. Het eerfte hooftgevecht

,

ontftondt tufTcben den onder Zeevoogt de Ruy-
ter, tegensGeorge Aifcue omtrent Pleymouth ,

daer wederzijdes fterck gevochten wierdt , met
fulck gevolgh datfe van beyde zijden het gewon-
nen en verlooren hadden ; maer na verfcheydene

andere treffelijcke ontmoetingen , en het verlies

van haren braven Zcevooght Tromp, en genoeg»

faem van den flagh , vonden fich de Hollanderen
genootfaeckt rot een Vrede, die niet feer voor-
deel igh was . te verftaen.

Gelijck defen ongeluckigen oorlogh eenigh-

fins het H uys van Stuart , en by gevolgh dat van
Orangie tot een gront had , alfoo moeit oock bei

cynde nootfakelijck daer op flaen.

Cromwel die al te wel van de genegentbeyt

,

en de onlanghs genomen afkeer,eeniger der voor»

naemfte Hollanders tegen fijn Hoogheycen hei

Huys in het gemeen bewuft was , wift fich van
dcfegelegenihcyt feer wel te dienen , en fijnbe-

langb in dat van de Loevefleynfche partye , die

toen al feer boven dreef, te fmelten ; te meer de-

wijl de Heer Raed-Penfionaris de Wit , eerft on-
langh aen de beftieringh gekomen , fich daer te

Jjequamen wcrcktuygh toe toonde , om d'een of
d'ander aen een gewenfchten uytflagh te doen-

wanboopen. Hy dan vaite het foodanigh op
dai
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datdefeclufieen uytflüytingh van den Prins van

Orangien, het waere belangh van HolUndi was

;

en verklAcrdc vorders nictgeruji te kpnnen s^i^n . ten ware

HolUndt , daer fijn bejle vertrouwen op badde , hem
in bet byfonderby aHe beloofde , datfe noyt den Prins , of

yemandt van desfelfs Ltme , tot Stadthouder , ofte Ad"
tnirael van héér Provincie fouden vaktefen , twch met

hunneflemme gedoogen dat defelve over de Mtlttte van

de GeneraUteyt fin tvcrden gejlelt. Daer vot ghde hy
noch by : dat hy terflota de verdere voorwaerden van

dehandelinge ratificeren en bevejligen wilde . mtts dat

binnen den ttfdt van drie Maendcu daerna
,
joodantgen

a^e te voorjcbifn wterd gebracht.

üpdde voorfla^h volghde daerna» en brack

uyt die beroemde a^^e van Seclttfie , by de Heeren
Staten van Hollandt, in dato den vierden May
des jaers lóf4. gearrefteeri en vaft gefteli „ en
voorisdoor die bekende Deducftie, de irli.bine

en inhoudinge van het employ des Hecren Prin-

ce van Orapgien aengaende. Eb loo veel ver-

iDoght, fcgbieeo feecker Schrijver , her. gefagh

van een opgeworpen Protector van Engciandt,
op de Siaet der Nedetlanden , dai de voorrecht

,

die delen jongen Vorft , anderfins eenigermaien

fcheenen aengebooren te zijn , en foinmige albe-

reyts door Provinciael advijs, op hem hadden
jedtfigneert, alleen uyt een rcflexieophet Huys
m Stuati» hem ontlet en ontnomen wierden.

Waerover oock de Heer Aitzemaop het 54.
Boeck, in het derde Deei van fijn S.iecken van
Staet en oorloge verhaelt , dat als de Leden van

Hollandt foudan op het pntnct van de Scclufie' advtfeerctif

byyemandt ^efèght wierdt
,
dat defe Staet gfluchgh was

dat de Prote^or Cromwei , de overlevsnn^^efelfs van den

Prins van Orangte
, of ten mtnjlen fjfn verbamenuyt

het Landt niet hadde geeyfcht , tvtUcnde te k>fnrien geven

dat men bet felve niet fou hebben derven weigtren ; Al-

hoewel

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



Tom. 3.
pagin.

933.

12 Kintsheyt vanji\n Hoogheyt

hoewel ( feght hy vorder ) dat oock^fommige meenden

dat bet iVtirck^ van Seoïufiefeif uyt vier of vijf perfoonen

van HoÜandvan daen quam, Maer Holland daer

ra , als te edelmoedigh, dat haer die geleydc aóte

van Sedufie door het gefagb van den Engelfchen

Ufurpateur Ciomwel was afgedrongen , en den

Koninck Carel de tweede , op fijn hetftellingh

weder willende te wille zijn, verkiaerde van toen

af» dat de meergemelde aBe van Seclufie tvas. en voort-

aengehouden foude tvorden voor gemot ttjiceert , en van

geender kjacht ofte waerdye te :{ifn , gclijck men by

de adle van mortificaiie, in date den 29. Septenss

ber i66o- fien kan : geli^ck oock daer na de Hee-
rcn van Hoilandt 6p verfcheydene tijden , fich

niet ongenegen hebben geioonti omdeampten
en wacrdigbeden van fijn lofFelijcke Voor-oudc»

ren , aen den te^jenwoordigen Heer Prince te be-

deden ; aileenigh voorgevende dat de vervullin-

ge van fijn ouderdom van 18. Jaten moeft wer-

den uytgewacht.

En dit is het mede , waer over in het jaer 1662,

formeelc by-een-koomften zijn geleght, tuflchen

de Provinciën van Hoilandt en Zeelandt, om als

dan tefainen, volgens de Obligatie, verbinte-

*

nifle , en p'adlijck van de voorgaende lijdt, over

het Confereren van het Capiteyn en Admirael

Generaelfchap Generael , als mede het Stadhou-

derfchap. tc bevorderen : en indien men malkan-

der daer in niet foude konnen verltaen , dat het

als dan eea ieder van de fclve Provincie vry fou

mogen ftaen , om eick in het byfonder, dief aen-

gaende te difponeren ; geiijck fy het felve ten

meeften dlientte van den Lande in 't algemeen

iouden ocirdeelen te behooren.

Doch in de plaetfe van alles tot dien lijdt toe

in fijn wellen t€ laren , heeft het de Heeren Staten

van Hoilandt en Weft-Vrieflandr gelieft, in de

Vet-
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5

Vcrgaderinge van Zeelandi, en over al voor te

ftellen, dat de bedieninge van bet Capiiein en

Admirael GeneracKchap van het Stadihouder-

fcbap van de refpedive Provinciën mochte wor-
" den en blijven ^clepareert , immers ten refpeóte

en opfien van den Heere de Prince van Oran-
' gien ; alhoewel oock de felve Staten van Hol- Eeuwig

' Jandt, bedeckielijck het Stadthouderfchap, by

forme van een eeuwigh Ediót hadden gcmortifi-

ccert , en over fulcks wegh genomen heipoinót

f de (elve laecken acngacnd? , het geene als yoor-

feght is , voor heenen lulfchen ben en de Staten

van Zeeland was vaft gefteli engearreftecrt,dacr

dele twee Provinciën in het byfonder , en voorts

alle de anderen in 't algemeen , tot een gemeene

grondflagh cn fhndamentale wi^xirTje van regeringe

hebben . hefteen de Hi'eren Staten Generael in

bet laer 1 ^79 , voornamenilijck die van Holland

cn Z' eLind te gcmoet voerden , dai defe Landen

fonderHoofi, of Superintendent niet wel te be-

ftieren waren , om dat de Provintien en Sieden

van de felve e^ael ,engelijck in jutifdiébie, praee-

minentie en gel'agh zijnde , d"'een den anderen

gemeenlijck nut willen toegeven, maer veel eer-

der over malkanderen l'ouden trachten teheer-

fchen , immers fich te doen praevaleren.

En aHbo dc andere Provinciën begonften te

mcrcken , dat dit de voet gehouden was, om, in-

dien men het daer toe konde brengen . het Stadt-

houdetfchap t'eenemael te mo'^t-ficeren en ver-

nietigen, en was het mooghlijck d;* Regenten

meteede daer toe te verbinden, ofdar fu cksal-

bereets by Hollandt, dooreeneeuwighdurer.de

Wet of Édi(ft u as gedaen , oordeel -^.e' ba-e Ed.

Mogende dat fulcks een wiife van flaefl,|cke ver-

bintenifTe voor de gemoederen Af": tegenwoordi-

ge ea toekomende Regeerders foude zijn , die
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14 Kintsheyt vanftjn Hoogheyt

feer verre fagcn, en in defe vrydom ongehoort e
ongepratftileeti waren j oock merckelijck tcgei

deeerfte fundamenten en gronircgulen van def.

Siaet, gelijck die by de Unie tot üytrechiwa
ren vaftgeftelt, en Ibodanigh door Godcs gena-
dige bant gezegent waren , ftreden ; werdend<^
doorgaens aldaer van Siadihouders, en het geen<
men hen moeft defereren en aenmatigen, gefpro<
ken : is in die faeckc verders niet gedaen

, io|

groot nadeel van de Siaet in het gemeen.
Wy willen nu hier ten breetften niet fpreeckei

wat hinder en nadeel , de Staet en des felfs Re-
geeringe . en wat krack de grontveft van de fel v<

daer door onifangèn heeft , maer alleenighlijk dii

hier invoegen tot een aenwas van rampen
,
jam*

meren, tegenfpoeden en verkleyningen , waer'
mede van de eerfte uure van fijn geboorte afaen

,

defe jonge Doorluchtige Vortt is aengetaft ge-j
worden. i

HcrftcT- OndertulTcben had de Staet van Fngelandt , na ^
Kafe^" fbo lange verwijderingh van haer wettig Hooft » i1

dc 1 1. een ingeftone fin gekregen , om fich weder onder
de vleugelen van haer natuerlijcken Vortt te fien

,

enMonckvan een verdorven eengeirouw die-
naer geworden , dooreen fehfame revolutie van
fin, intereft of belangh , de we^^h tot herftellingh

van een dwalend Kooinckgebaent , en Holland
fich tot een drempel gelegbt , van de welcke die
Majefteyt de eertte trede op fijnen throon dede ;
na dat b y van dc Sraet met al de betuygingen van
genegeniheyi onthaelt , en van defe jonge onge-
luckige Neef ( wiens hooghfte bewint loen was
een kint van Staet te zijn ) tot aen den uyterften
oever van onfe Kutten , begelcydet was , en had
de hoogeSchoole tot Leyden die eere. van uyt
de borften van haer Minerva, defe Edele Voe-
fterlingh het fogb van wijshey t te laien toevloei-

jen

:
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r De Tr'ms van Orangien, i j

Vl|^n : fogb waerlijck, dat niet foo feer hem als on-

fc weiliant te voeden , en fulcke beylfame vruch-

ten voort te brengen had.

Maer op dat bet weerfparreligb ongeval niet

fou nalaten al bet verloop van fijn jonge jaren,

in de doornen van baer biltere vinnigheden te

jlj-oeffenen, en fijn eygen bloct niet het minfte ge-

deelte in fijn verdruckinge mocht genieten , ont-

ruckte hem fijn Neef Louis » de Koning van

Vranckrijk fijn Vaderlijcke erfdeel , en onbe-

fproocken befitvan fijn Prinfdom van Orangie,

llechielijck verdedight door den Landt vooghi

Dona I foo wel als ongerechtelijck geverght door
een na-yverend Vorft, gewoon fijn pleydoyen
met de executie en uy tvorderinge aen te vangen 5

hoewel naderbant door Gefantfchappen , en y ve-

ringen van den Heer Huygens , eeniger maten
we«r herfteli , doch niei fonder een goet gedeelte

van hare vaftigheden re verliefen: waer by quam
hervertreck van fijn Vrouw Moeder naer Enge«
land, en haer onverwachte doot, door de kindere

pockeujna het vooibeelt van haer Piincelijcke

bedgenoot, uyt defe werelt gerukt>en voorts van

haer jonghfte Broeder den Hartogh vanGloce-
fter gevolght , dat in der daet aen de geheele we-
relt een ftoffe van de uyterfte verwonderingh en

verbaeftheyt vcrftreckte.

OndertuflTchen de twiftduyvel die noch fiin

genoegen niet hadde aen bet bloet , dat enckel

misverftant tot hierentoegeftort en verplenght

hadde , bereyt nieuwe ftotFe van jammeren en
verdriet , voor onderlinge te feer verbondene na-

geburen , opgeftoockt door een darde , die niet

anders focht als fijn onbepaeidc ftaetfucht op de
ruine van defe twee machtige nageburen te bou-
wen : en om het werck te beter voorrganck te

geven, mede fijn zijde bad te dragen*

Wat

Dc Ko-
nink van
Vtanck-
rijck

flaet

Orangie
acn.

Doot
van de
Princel-

l'e Roy-
ael , cn
den Har-

tog van
Gloce-
Ücr.

I 1

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



1 6 Kintiheyt vanfijn Hoogheyt

Twee- Wat valt hier veel te feggen : d'oorlogh neem
dep En- fijn aenvangh. En na dat defe twee Zeemachii-
gelfchen

gg Voickeren malkanderen met geweldige Vloo.
' ten meermalen , nu met voordeel van d'een, dan

weder met voordeel van d'ander , hadden aange-

taft, en d'een des anders Kuften en Stroomer
met vyandlijcke brand-teeckenen hadden geiee-

kent ; en voorts een MunfterfchenBiflchop, die

door den Koninckvan Engelandt opgekocht en

opgefocht was , door onfe weerloosheit te Lan-
de , ( een gevoigh van onfe verderfFelijckc fpaer-

faemheii of zijdige driften ) gemoedight , ons

d*eene verachtingh en belediging op d'ander had

aengedaen, wort "weder de Vrede tot Breda ge-

vonden , en , met het influyten van den Munttcr-

fcfaen BifTchop , heylighlijck befwooren

,

Sei ffua mn numine dextro

Conjlitit ^ veteres acuatperiturafurotes.

Maerdie gefchapen ftondt met meer bitterheyc

onlanghs weder in een nieuwe raferny uy t te bar-

ften.

Terwijlen nam defe jonge Vorft in jaren, en

fijn erfvyanden in haet tegens hem toe: de Moe-
der die hem van Staetswegen gegeven was,ftond

eerder een ftiefmoedcr als natuerlijcke te noe-

men ; die in de plaets van haer Voefterlingh mee
melck uyc haer borften te queccken , te gedoog -

faem fcheen te zijn omtrent die geene, die hec

fclfs het hanen bloedt fochten aftetappen: fijn

middelen en inkomen wierden vaft aen allen zij-

den , of befnoeyt of afgekapt , op dat by in fijn

huys t'eeneroael macht en geweldeloos zijnde »

de biltere vervolgingh fijner vyanden te veyliger

fwier mocht hebben. Men dede , om op alder-

hande manieren dcGraeflijcke en gemeene goe-

deren cc beuificercn , een onderfoeck om eenige

Heer-

st i-
lianJc-

ftogen

van fijn

Hoog-
heyt*
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Heerli;ckheden . 1 h;enden , Erfpachten en Do-
nieynen van HoUandt op te vcylen , die voor ais

doe het Lant ueyni^h inbrachten , en verkocht
zijnde, wel het dubbelt foudcn konnen inbren-
gen maer de Keccken- kamer hield de fclve lbo
hoogh, voornamcnilijck de Heerlijckheden, dat-
ter weynigh van verkocht wierden.
Voorheen wierden oock tweeernftige delibe*
tien genomen

, om de Heerlïjckheyi van Geer- Voorfja-

iiydenbergh,voormaelsaende Prins van Oran- ff"J*"
gien

,
en Bredenrode voorhcenen aen de Heeren rm"

van Bredenroden. verpant, daer leifsdenHol- deiibeij;

landtlchen Adel toe ftcmde. tc vcrkoopcn ; zijn-
de yeder van defe Heerlijckheden allccnigh voor
fes of feven duyfent guldens verpant , en her
mpt van Bailliu van Bredenrode, daer le vooren
ivit&m voor dartigh duyfent guldens verkocht,

en de collatie van de aropten van Schout en Se-
cretaris

, en andere kleyne ampten , tot Geer-
truydenbergh

, fóuden meer als dcfe panrpennin-
gcn hebben konnen gelden. Dus wierd de reec-
keninge op het nettte gevonden. Maer men heeft
ey ndelijck goet gevonden dele ftucken , voor als
doe noch aen den Staet te laten, en die niette
rcrkoopen. De Princeffe Douariere heeft fich
iacroock feer vigoreufelijck tcgengefteli , voor-
gevende haer recht van nonredemptie geen afloflin-
>e, ten minften, dat men door den ordinaris wegh
'-an Juftitie fulcks nietkonde doen. De Prins
^an Orangien foude oock op die ti jdt hebben ge-
eght, Töoww my niet wilgeven, ten minften hboon
men my met van het mijne te ontnemen. Daer en te-
gen acbtedeReeckcnkamcrdcrSouvereyneor-
dere

, dat het Itn luendt pignorfs ^ hci recbt van
'janrloffinge te klaer en te notoir was,als dat men
Jat door een langen treyo fou laten bed ifputee»
fcn. Dc Gravinne Douariere van Bredenrode

.

B heeft
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heeft fich met meer onderdanigheyt gefubm*

lecrt ,
alleenlijck allegerende de dientten van b

Huys van Bredenrode. Oock feghi men dat d

in defe eerften lijdc van Engagemenc (fooluy

den de woorden van Aitzema ) de feven duyfer.

guldens meer als twee mael , ja hondert mael fot

veel waerdigh waren. En dit is wel gelooflijck

wanneer men een Siadt als Haerlem , door mar

gel van foo weynigh duyfent guldens , in bande

van den vyant moft laten. En op dit propoo

( fegbt Aytzema voort ) feyt men dar de juweele

van Vrouw Jacoba ( inbaertijdt ) Gravinneva

Hollandt , geen i waelf duyfent guldens belieper

dat buyden ten dagen de 'Jocatia, en Juweele

van gemeene Burgers vrouwen zijn.

Dit werck wierd daer na weder opgebaelt ; h<

rccbt van afloffinge weder geiniendeeri, boewi

de verpandingb foo lange voor de iroublen e

reformatie wa<; gefcbiedt. Hollandt dat pandi

fcbap dan afgeloft bebbende . fuftineerde dat d

tbienden, of goederen van de Capitularen, va

de Reformatie geweeft zijnde tot Geertruydet

berge , en zeden by den Prince van Orangien g«

noten.een gevolgb van de fel ve booge Heerlijck

beyi waren , en dienvolgens na aflolfinge ae

Hollandt quamen. Den Heere Prince van Orar

gien fuftineerde ter contrarie , en beweerde in t(

gendcel, en beeft door gedruckte Biljetten ge

poogbt de gemelde tienden, als de fijne te vei

pachten , bet welck van Hollandt qaalijck opg<

nomen wierdt, met baer aengeflagene Brieve

en Biljetten, de leivc wederfproocken en vei

nietigbt beeft.

De PrinceflTe Douariere beeft daer over d

volgende Requeft acu den Hoogen Raed; iagc

geven.
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De Prins van Oranm», ï9

•1

tiacr

Aen den Hoogen Rade in HoHandr.

TT7 ErtQont mtt hehoorlMck^ ccrbiedighcyt dc Prinaffg Trinrr^t

£^ Douaricre vanOmngie voor haer fclven ^ ende als
^^^^^^'^^

verfocht en gcétuthorifeert -xjj^de van fijn Aiaje^

feytvanCvoot Bnrtanuicn 5 erde vanfijn I^eur-f^crfte*
Ijcl^e Doorlnchtigheyt van Brandcnbiirgh y oo^hden

van den jegenwoordigen Princevan Orangie^ cm hunne

getrouwe dienjien den Grdvevan WoWznA^ gcdaen ^ van

d€n felven Graven fi:cc'\fjtvelijcl^eerfl ten lijve y ende

nAer voor hen , hunne Nakomelingen ende Erfgenamen tot

cnllerflclijckc Erll^Qiii: hebbende verl^regen^ onder ande^

ren het Gerechte tot Gccrtruydc nbcrgh , Schout cndt

Schepenen daerinne tefetten nae hunne rville ende goet^

dunci^en^ ende voorts noch mede een derdendeelofden derf-

den Penningh van allen denoyooiQU boeten ende Fortifi-

aticn , die binnen der Poorten ende KryheytvanS\nic.

certruydcnbcigh voorfz^verfhijneny ende men metten

Schepenen aUaer bedingenfotide^gelijlt^andere ^i/mbachts^

ffeer en inden Landt van Zuyt-Hollnndt^ defelvef^oor-

ten van den hoog-gcmelden f/eere Prirce van Orangie,

tn-'Volgcnde ooch^Zjijn geweejim depoffefjie velquafi,

0 als den jegenrvcordi^en f/eere Prince van Orangic
ttcch medijs y binnen jaer ende dagh van te doen y ofte té

doen doen , de htjït llinge van de xVlagiflraet , ende anderé

vile ^mpten 5 als is het Schoiit-Ampt , Secretaris .cn^/^

ode-air.pt ^in't Civil binnen Sinte Geertruydenbcr^h
voorfij ^ ende döorden felven de CivUe ofte ^mbachts^
lurifdifl.e in alles aldaer te doen exerceren , ^nde datuyt
gen Hoofde , ofte als voor eygen

, oocl^foodanig , dat als

rins AVillcm van Orangie onflerfelycker memorie ^ door

de f/e^r Splinter van HaYocn^I{idderyf/eervan Oofter-
wijck , in den ]are vyftien hondert feven en vyftigh dè
voorfijf)oogi ]Hrifdidie van, Sinte Geertruydenbergh
voorts nevens eenige andere Domeynen aldaermeervan
l{oning?h\\]psals Gravevan Hollandr in die tydtrve--

deromhadde bekomen ^ ende dat in Pandtfhap
,
drfelvi

Prirce van Orangie ende fjne St^icejjeuren een langen-

*ydt aen den anderen 3 omme dl verfande goederen ni^t

f^ vermenghenmet htmn^ e^ghen henlyQk^ goederen al^

JB 2 daer
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HO Kintsheyt vanftju Ho^qheyt

dxcY ) van die verpandt F/ooq^-heerlyckJ^eyt in ander

Domcynen breeder verk^aert in de Ericven van verpan

ding daervan zynde j apart reeck^ninge hebben doejk

honden ^e^ de doen doen .
'

Hier en hoven y dat de ofgemeJdef^oorftten Vdnde!

fleer e PrinCevan Ovc^n^i^ noch mede z^ïingerveefi in ee.^

feer oude deughdelych^ endegeruüe poffeJ]ïe\'c\ qa:if\/uai

het rechtvan de W'm: ofte van Mahvv l-
^ foo opc/eMad

ofte de Mede, aU binnen de voorfz^ Stadvan ^Jccvtruy

denber^^h, ^tfelve /nfgelycf\s te houden al^ eygen , end

dienvofgende foo Wint ^t/x Ros-Molens aldaer teJïichten

ofte te deenjïichten ^ die uyt tegeven
,
op halfgheivin t

verhuyren y ofte anders te beneficeren na hun dat goet j^e

dacht heeft ,
trecJ\ende daer van^de vruchten eridepropj

tenyCndein defepsffefficvd qiufi dehoogh^gemelde jegen

tvoordige Princevan Or.^ngicn by continuatie nochmed

binne'njaerende dagh gexpeejl ^s^jjnde

.

Ende ten dc^d^r
, foo wanneer de I{eformatie int flucl

^jande Religie hier te Lande geene ghefeydeGee^el)c]^

weer enheeft getolereert y ende lVtre{tl\d\e ofteLaicaU

Fondateurs delJ^ereldtlycl eofte Laicale benefcienenfon-

datien wederom nahaer hebben mogen nemen ofte doen ne

wen y ten minfien daer van difponcren ^ datz^edert dier

'njoörf^tijdt aftotnoch infgelj cl\s mede binnen jaer endi

daghtoe^ deV^oorfatenvan de Heere Prince x/^w Omü-

gien 2Lffw geweejl in eengeruftige pojfeffievdciiicfi ^ var

te hebben gediJj)oneert foo van alle de Capitularengoede*

ren:, gehoort hebbende aende Capitule tot Sinte Geertriiy-

dcnbcr^^h , als van alle de goederen gchoorthebbendeaeh

h Suftcren Cor\ycmvanS\C?^i?A\n(:nDale aldaer, dien*

volgende oock^defelve goederen hebben- fedaen ontfangei

ende adminifireren y ende de opJ\pmJien daer van bel^er^^

nen
,
eenfdeeh tottet onderhout van de Predikanten toi

St. Geertruydenberijli €»c/e eensdeels elders na hun belief-

te , degoederenvan de Carlniyfjrs tw^te» Gcertruydcn-

htr^tvoorfL>gcfondrertende gelegenyalleen by den Staet

na haer genomen wefende , en of wel als men immers de

nfoorfz^ pandtfchap van de voorjij hooge Ffeerlyckheyt

n:a:0 Gcenriiydcnberge > en van de vordere Domeynen in

dc vQorfzj Brieven van fantfcbap gefpecifceert ^ ^u in de

Mctint
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De Vr'ms van Orangie,

Maent van December fcftien hondeijc (even en feftig

; ideftleclen,alidiepantfchap hond rten tienjareft yfoowel
•* by tydenvanPeysals 'van Oorloghadgejlaen en gecont'^
nueert^ heeft believen af te lojfen j ettdcdepojfejjtevande

}voorfij Ffeerlyckj>ejten Domeynen wederom t'aenvaer^
' deny men hem niet en hadt mede behooren t'onderxoinden
' de voorfz^ civile JurifdiBte en de befiellinge van devoorf*
^^.-igiitrnturs enandere amptenaldaer in't dvilmetha^
« aenl'yleeven

, en -voorts niet mede feytelycken aen te ta^
) fien en aenvaerden hetvoorf:^ recht van de vV iiit ofvan
Malcry

: met de voorf^refpecHve Aiolens
^ aUooc\metdt

zederen van dm voorp^Capitule
^ endevan devoorf^

ufieren Convente
, nochtans dat ter contrarie is gebeurt

^

- vamentlycl^na datter eerjl hovenhit Guarnifoen ordit

^
rts tn de voorf^Stad 2jijnde noch flven a achi Compag-

' men Soldaten binnen defclve Stadt ^rengebracht ; dat~
^ier twee Heeren Kaden ende Afeejlersvande I{eeck^enin^
ge van de Domejnenvan de Ed. Groot Alog, Heeren

' Staten vanHolUndt ende IVe^i-^ rieflandt , geafCtfieert
'^met den Heer Fifcael, en den Heer Kentmeefter van
' IZuvt-HoIIant ;« 't laetfi va» de voorfj^AJaendt Dccem-.
:ber z^ijn geh^omen binnen de voorfl Stadt vAnSi.Gttt-

' itruydeiilxrgh
, ende datdefelvealdaerop den eerllen Ia-

' nuarij en de volgende dagen van defen loopende ]acre feA
ir :t!en hondert acht en Ccihoh^ niet alleen metfeytelyckheyt

• ^rtd^ovce hatrhebben begeven op 't Stadthuys , 't (elvc
*--befet hebbende m^t Soldaten

, ende daer van of/e uyt9e^
v^eert ofteghehouden, de O ffeieren ende Regenten iPe4«j
rfe» Frtnc* o/rfn Oraiigic tot de civile Inrifdiaie aldaef
Gecommmeert maer ooch^het Gerecht ende de Ma^i-
/^r^«, enrvyder Schout, Secretaris ende Bood.n.mtp.

I
gaders alle andere Officieren ^ver het civilaldaer hebben

W' y^""'"*^'* '>h'^»n^(^wsaengefielt, en nieuwe Commif:.

JT ^Trr'"" ' hebbende willen lyden eenige Be^eJen
^ojte Officieren meer wegens den hoog femelden Heerc
\FrtncevanOranoie^ maer die alle hebbendegedac'n rifi
^^fierenjn alU Exerdtien -vandecivile lurijmie

; er de

'^t tn
^""^^ ^'^''^''^ " rnakm

rri c. ^^'S'^^^'-^ ^ndeandere munmenten
" (ten Stadthuyfi ende ter Secretarit beruji hebbende , de

^ S civiU
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2 z Kintshejt van fijn Hoonheyt

dvilefaken aengedaen ; en mede dat foo wel deMolens

de made ofte mke,als in de voorfj^Stad hebben ondem»- 11

men van nUnm te verpachten ofte vi rhueren,verbieden- ftl

de de refpeclive Molenaers vandienaen de Hjntmeefier. ¥
•van dzH Heere Prince van Oranoie meer te betalen, ofu jJ

hemmeer te erkennen i
a's ^ock^dat van gelyeken hebber f

aengetafl ende verhm rt ofte verpacht alle de voorf^ goe-

deren van de voorf{ Capitule ende Sufters-Convente

m.de metgelyckyerbodt alsvooren ,
jadatde Ed.Mog^

Hetren F^den en B^ecken Meefiers Man de Domeynet

vanhaer Ed Groot Alog hetdaer by niet latende, m
onlangs in de naefi voorleeden Maent ^prilhebbenb

lieven te doenpubliceren ende affigerenfellere Biljetten^

by welcÏ!^ deflve aen en y der die eenï^e Landeryen,

jVe)den,Beimdeny gekomen van de Cap tulairen en Con-

ventie vAnSt. Cathaline ly^o wegensft\n FJoogheyt det^X

He-ere Prince va» Orangien fot4de in pochte hebben^ heb-

ben geordonneert binnen den tydi van veertien dagen, of"

ttvterlijl'yvan tlris weecken,te reekenen van den dagh vl

de Publicatie aen Abralum S\\z(in,pretens Secretaris dei\
_

voorf^Stadt Sc. GecrauydL-nbergh , aen u geven fijnetA

naem ,
mitfgaders ^jmgepachtepa tye , ende daeren bo^^"

-jcndebeorootiiige van dejaerlycl^fefommen, die hy daeu

Mooren iTeefr gelooft , exhiberende totbewys van'tfelvii

daer toefijne laetjit Quitantie , ende in cAsyemant inge-^\

breecke blyft van fulck^ binnen denvoorf(iydt te doen ^
f'

dat dejfelfs gepachte part'ye, foo die luy t metten eer{ier>

aen een and.r verhuert pi worden, en dat foodanigen

Pachter y omme defeive ofandere parihye te pachten nki

enfahvorden toegelaten ;
ennochverfcheydedierghelyck}'

en andere aSiin cndefeytel'ijckhedenmeer hebben^elieven^

tebedryve»j alles omme den gemelden f/eer Prince var,t

Orangie vanfijne voorfz^poffeffie van de civile I»rifdic-r

tie, met fijnen aenk^eeven: J tem j vanfijnepo^efjieva ir

hei voorfchreue rechtvan de Winr, ofte van Miierycmcft-

de Moolens dldaer , ende ::och van de voorfchrevefijm%

poffefjie van dsvoorf^ goederen van dt voorf\Capitul(^

< nde^Sufteren Convente , te turheren , ende a\ teftooten Yv

fihde want alle ' tfelvegantfch vreemde endefeerdrttcke t')

de niettwiïheden, veUtroMmindeJioorniffen \ijn in dti^

* hoo^h4
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i

De Trins van Orangien, 1 ^

,J^-gmtl(Un Ffetrt Princt voor/^ pojjts/te vcl quafi»

\tmlc\e niette hebben teghen gegaen bytpeeghen van

eghte, de yrouroe ^erthoonderefe beducht is nitt te

—Uien k^onnen verantwoorden
, foo fy des ie doen al noch

riietby der handt en neemt s fookeertjy haerfeereerbiedf

lijch^aen defenfioogen I{ade
j
verjoech^nde mandement

van Complainftc in cummuni forma.

Dit doende, &c.

- .Jicr opliet de Prïncevan Orangien defe Te-

genwaerfchouwinge uytgaen , gelijck die hier by

jevoeght is.

Contra Waerfchouwinge.

Ie van den f{ade ende I{eeckenmg€ vanfijn Ffoog-

foy-t (few f/cerPrince van Orangien, doen lewe-
^^l^^^

ten , dat tot haerderl{ennU is gekpmenfeeck^er ge-
^vi,jge

drtickt Biljet ,
geintitnleert ,

Wacrfchouwinghe , ende van de

gaende op de naem van de Edele Mogende Fleeren I{aden Prins

ende Meefiersvandel{eeckeriinge der Domeynenvande ^an
^

Ed. Groot Mog . Heeren Staten van Holland ende IV Oianjc

Vrieflar.dt
,
gedateertinden Hage tien vicrd.-n ]uly van

defen loopenden jare feftien hond^ rt acht en fcfligh , by

Vfelck^Si'jet fy bevinden y dat op feer abufi vepretexten ,

als of de thienden voor dato van de B^eformme ghehoort

hebbende van de Capltulairenvan Cicf triivdefibcrgh,

•ndeTeiürldie I{eformatien feergerM-fteHjcl<^ende paiftbe^

lijck^ b , openbare train van den Staet , tot noch toe by de

Voorfaten VJin fijne opgemelde flongheyt , ende by pjne

Tloogheyt befeten, by defelve Heeren Princenfouden gt^

fosfideertz^yn^ uyt kracht ende vermogens de Pandtf:hap

van de hooge Hecriijckhcyt van Gecrcru/dcnbergh , je-

genwoordigh afgelofi ; eenyeder mrdt verbooden defelve

thienden van fijne Hoogheyts Rndcn wederom inne te

pachten
,
opveele dreygementen in 't voorfl^ Biljet bree^

deruytgedruckt'i apparentel^ck^om onder'
t
felve pretext

van de afgelofi» pantfchap , daer inne defelve volJi^ment-

Ifjckjljaer mlhebben^ noch inne te nemen, ende haerAiee^-

fibers ts ma^en van veeU andere confiderabU Domeynen

B 4 van
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2^ ICintsheyt van fijn Hooriheyt

nMn fijne Hooghcyt aldaer^ tot wedtrhoudingtvandi^

forjiondire froceduren ^ ende afdoeningevanvoorgaendt

^epleeghde, wel hebben foeck^en in te gaen den wegh van

Jujïitie^ ende tot dien fine hnyden drie ivcecl\en requejl^

hebben geprefehteert acn den !
' >og''n Rade > cm daer jt^

^ens te mogen hebben mandement Vdn complainde (en or-'

din:tris remedie van lujlitie ivefende) het u^elch^denge^ x\

ringhen Ingefetenen van den Lande ^ in goeden lufïitio

tlicohadde behoorenverleevtgeweeji te %jjn ^ ende gefecre^

teert
,

mitfgaders ter injlantie van den I\ade van fijtÊ^

Jlooohcviten poinBueliicJ^en geexecuteert^ Dan dat di^^
faech^ door het openbaren ende conmuniceren van die

^oorfchreve \equefle , ende anderjints
,
foodanigh gedi^

Derteert geivorden is y dat maer op den f^lliend^Ji dagh nA

het prefenteren van defelve I{eq' efle , daer o^eerjiy foc

men verpaet ^ het verfochte mandement is geaccordeert ,1

ende door ee/i geordonneerde Comparitie jegens Dinf^hs-

cinsH nu toekwamende ^ den voortgancf\ Van dien noch ge^

dijfereert. iVy y en volgende dtevandenl{ade van fijn

Hoogheyr^ niet te min by defen noch eenyder noodighen ^

vmme de voorfi^ th.enden op Saturdagh toek^omende ^ tt

karnenpachten , onaeng^fien de voorj\. H^aerfchoumnge ^

ende dat l{aden
^
(oo veelhaermogcL'ijch^jal:^n (byat^

diende faecl^e door de diverfien er, de anderfmts niet alret^

de foo verre en mach wefengehracht , dat fijue Hooghcyt

geen complement van (ufiitie dienuengacnde meer enfoH^

de kannen erlangen) defelve Pachten by weegen van 7^-

fiitie , \n 't genieten van hun gepachtefuUen trachten tt

maintinirén. d'Eenfegget den anderen voort.

Oidaenter lomere van den I\adeende l{eech^niughs

vanfijn Hoogheyt , in 's Gravenhage defe^ vijfden luly

/cltien hondcrt acht en fcrtigh.

Ter Ordonnantie va» defelve

L. BUYSE.

Aitzemafegbthierop: In deRcqaefte van de '1

Princetrc Douariere > wordt gefegbi, dat Holland

ide pofleflie door gewelt vao wapenep badt inge-

nomen

»
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kDe Vrins van Orangicn. 2 J

men , cn dac fuicks plaeis fou geven aen het

• ^Edi<51:tt<?^<?w» niaer datbeti>clacchelijck was.al-

'fooGeertruydenbcrgh alioos was en is mei Hol-

lands Guarnifoen bclei geweett , aU dependent

va» de Souverainitey t defèr Provincie , hei welc-

kedan mede behoorde plaeis le hcoben , om-
trent Breda, Veer, Vliffingen en andere Domi-
nienj oock in beiangh van vreemde Vortten, om-
trent Wefel, Rijnberck en andere Plaecfen : maer

wy hebben daer niet over te leggen , en laten dac

wijfcr beredenkavclen , en feggenalleemgh, het

. vt aren of de ongel uckige bcfteilingen over deiun

. M jpngen Vorfl , of dc dtift der tijden die hem al

dtTe rampen over brachten : altpos het bleeflbo

. wat troiiecren tot naerder befluyt : en de faeck

•voor CommiUarifen gebracht zijnde, leverden

de Heeren van de Reeckeninge in handen van de

Commiffarilen , het ExtraA van deRefolutien

van de Ed. Groot Mogende Heeren Staten van

t*

Hollandten Weft-Vneflandt , van de acht-en-

f
twiniigften September 1668. en de Heeren Ra-

' iden van fijn Hoogheyt verklaerden dat defe laec-

ike (ou konnen geitelt worden buyten di(puyi,foo

haer Edele Groot Mogende, de Heeren Staten

vanHollandt ende Weft-Vrieilant, haer gelief-

den le vernoegen , dat fy meergemeltc Hoog- Aitze-

beyt , dc faecke in het mandement van Com- lib.

tplain(5le vermeit , tot een onfterfl'.jck erfken '^«*

van de Graeflijckheyt houden , en daer mede ver-

; leyi werden: verfbcckende de voornoemde H^e-

^ ) ren Raden , dat de Heeren van de Reeckeninge

,

'i.(dien voorflagh geliefden te rapporteren, d^ier

m\ fuicks gehoorde» en lbo haeft mpgelijck haer ver-

p i jkiaringe dien aengaende te brengen onder de

je j Heeren CommiflTarilfen voornoemt : het welckc

I ' wierdt aengenomen.

B J
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zé longelinghfchap vanfijn Hoooheyt

Jongelinghfchdp vanfijn Hoogheypl
de Trtnsvan Orangien*

siin -px Aer na heeft men begonnen te fpreecken on
Hooj;- YJ fijn Hooghcyt ƒ/« Imis, ofmondig te maken

,

nTondig i^"welcken eynde, hem den vi)fcntwintightt

ver- Ov5tober, in tegenwoordighcyt van de Heen
klacrr. Keiir-Brandcnburghfche Minifters, l(omswinckf

cn Copes
, en alle fijn eygene Raden

, uyt handei
van baer Hoogheyt de PrincclTe Grootmoeder
een gefchrevene a(5le gegeven wierdt , latende
des anderen daeghs door den Heer van B^nfivou-
de , prcfiderende , de volgende Notificatie inge
ven.

Hoogc cndc Mogende Hccrcn :

T/fy^"" hebbende gbebracbt den Prince V4« Orai.
^'yr gien onfenSoons Soone , tot den ouderdom vat

achthien laren
. foo datfalgaen infijn negen

tiende fjfr, ende vanfijn oordeel ende beltydt datfibe^
noemen hebbende

,
het wekketvj van hem nafijnt laeren

kpnnen defireren , hebben ^emeyntden tydt te wefenge^
booren, djt hem niet langer en behoormt*onthouden^
maer tn handen tegeven het bcwindt ende de dtreHfe van.
defaecken hem alJernaeJi raekende,als te tPttenyanfijne
evgene Domeyncn ende Goederen , ende daer toe

dan oock gherefolveert hebbende,met bet Wet behagen van
fijne naette Hoopje VcrwaiifMi, hebben voor al , mee^
de ons voorfi^doen in die ft'ckfV Ho. Mog. by defen wiU
Un bekent m4e,ken , enda defelve openbaren , dat de rede*
eten , de Weh{e ons tot 't geene voorf^ is hebben betvoogen

( boven de voorf:^ redenen van fijn ouderdom ende be*
<juaemheydt) onder anderen noch mede :{ijn , dat 'f voorfi{

fijn Bemndt ende Gouverno foo Ung om Godt noch bet Ie.

venfalgeheven te vergunnen
, by ons fiil kpnnen werden

nageoogbt, dat die ejigemlijQkfi\admim^xatie gefchitt

door
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De Vrtns van Orangitn» 17

öor domefticque Raden , dewekk? het Huys vün

"iran^ien ten allen tydedaer toe heeft gehad, endedege^

elte Prince hy continuatie daer toe nochjegentvoordigb is

hebbende , dat iPj vertrouwen ende hoofen, dat het voorf:^

fijn Bewmdtende Gouverno, mhemfalverweckpneene

particuliere liefde ende genegentheydt , niet alleen tot dê

beboudewjfe van diefijne Domeynen ende Goederen, maev

oocktot voortfettinge ende vermeerderinge vandefelve,

ende dat hy daer van daen aen den Sta^tfal kpnnen geven

proeven vanfijne hequamheyt , oocktot de bedieninght

vande publycque Saecke» , die aenfijn* Voor- Ouders on-

trent defe der feiver laeren al \ijn begonnen betrouwt tt

werden , f>o wanneer den Staet hem daer toe medefalg»-

Iteven tegebruytken ;
endeghelijcKdefen Staet altijdtfeer

uytjiekende heeft te kennengegeven , haer oock^aende be-

bouientjfg ende wellUndt vanden Huyfe van Orangie

feer veelgelegen te -{ijn.Soo hebben Wy tot dtfe onfe bekent"

maecktr^ge willenvoegen eene beede ; dewyle de domc^

ii\]cqnc Interefien ende Saetken vandegemelte frince

t»d» Orangie, met alleen :{ijn uytflaende onder het gebied

vanV Ho Mog. maer oock daer buyten , ende in andere

l{ijcken ende Landen,datV Ho. Mog. denfehon Prime

f>4wOrangien , door haerfaveur ende vermogen ^ daer

inne belteven behulpfaem teWefen, ende te continueren

de genegentheydt , dewelke den Staet doorgaens voor het

Huys heeft gethoont , ende die wy begeeren ,
dat opgemeld

te Princs dajelijcks met fijne getrouwe dtenjien fal tracb»

ten meer ende meer te mogen verwerven ende tnwtnnen •

gelijc\ wi dan oo:k ten allen tyde fulien betoonen dat wy

\ijn ;

HooghMog. Heeren.

OnderjlontV Ho. Mog. Dienfiw. Dienarin,

Jravcnhaize defca

Geteeckeni

AmeliaPrinceffc d'0;angc.

Wacr
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2.8 longeUnghfchap vanfijn Hoogheit
Waer op zijnde gedelibereert , hebben ha

Mogende goedgevonden » te ve-foccke;
ende Gommitteeren denHeere van Henfaoude.or.
de hooghgemelde Princefle , over de gedat.e No
tihcaiie ce gaen bedancken , met vcrfeeckcringe
dat haer Hoogh Mogende genegben ziin dei
hooghftgemelden Heere Prince , toi allen tijden
in de voodchreven fi]w- domeftijque Iniercften :

loo veel doenlijk . de behulplame hand le bieden
In het midden van foo veel ftnbbelinghen

moeyeJijkhcden en quellagien,grodt by totinne
manbaerheyt. die fommigebcvereen kint voor
ecuwigh en altoos hadden gewenkht . en met
hemgroeythetgefagen vi'el varen van defeSiaec.
cn met ben beyde de haet der inwendipe vyan-^

Voor tZ'Trl' • ^" ^" atgüHft der buy-

dlrg;
^"^^"drche tegenshenbeyden, Dealombloei-

weiflant {^"afn Handel, bet algemeene welvaren , blijc-

Hoii.n^
?^5'^^"y'^,^^^%g<^"^^<^r opgehoopte laften JenHollant. andere teeckenen van welrtanr, liepdenageboren
te leer in het oogh , om geen afguntt . en by ge-
volge na.yver en hinder^rift te veroorfaeckln,
yranckrycl^ aldereerft , wende alle middelen aenom onlen welvaer te verminderen

, en vorderen
grocy wegh te nemen, ghelijck voor heen door
roveryen in de Middellandtfche Zee. alfoo nudoor het opleggen van fware en onverdragelijcke
Jaften cn befwaernifiTen op de goederen . wijnen ,handwercken, en dicrgelijcke waeren , die uyt da^

nvr f
^cderJanderen koften te verrijcken , of

TrX Zee doen varen . of hen eerder tot het

fn ïlr
"''/"o^K^n 'e brengen , op dat defelve

in bitrerhexlen uyrbarftende, dien Vorft eenigc
reden mochten geven om hen vyandlijck te baa.

e^irl
Maer /onder na defelve te wachten, en

evenwel lijn handen werck belovende , werpt
fich



De Trim van Orangien, 29

fich defelvc Koninck op de Spacnfche Nederlan-

den , hebbfnde voor alle recht van dien gewel-

digen oorloiih , een geprctendeeri en voorgege-

ven recht van devoluiie , of vererfenis ,
die hy

meende , uyt den hoofde van de Koninginne, een

dochter van Spangien, op defelve Landen te heb*

Sooveel is'er van »
heizy met recht of on-

Franflc

wape-
nen tc«

gen de
Spacn-
fche Ne-
derlan-

den*

echt ,
per fitsaut nefai , hy brengt ofdoor wape

nen , ofandere middelen, verfcheydeaenfienhjc-

ke Steden en Vaftigheden binnen korten tijdt in

fijn gewe t : maer ten laeiften voor Denderroon-

dw geftuyt, en in het voortfetten van fijn over-

winningen verhindert zijnde , wordt alleenigh te

rugr>e gefet , om daer na te beter fprong te doea ,

gheTijck bydaer na noch ongelooflijcken voort-

ganck heeft gemaeckt.

Dit was het dat de Vereenighde Nederlanden .

voor fulck een machiigh nagebuer beducht , met

de Kroon van Engelandt , die om haer grondt-

recht van de balance van Europa te houden , goct

te maken , daer toe aendrong ; en beneffens Swe-

den , door krachtige beloften van fubfidieen on-

derlhnt, bewogen, diebekende Tri>/(? Alliantie,

totvoorftant van de bekommerde Nederlanden

op te rechten ; waer door de voortganck van des

Konincks van Vranckrijcks wapenen , in fulcker

voegben is wedcrhooden geworden , dat hy fijn

aengevangene Landverheeringen en Conqueften

•is gepatft geweeft te ftaecken , en tot een verdrag

met de Spaenfche Kroon te verftaen , dat loc

Aken volvoert is.

Hierfcheen nudoorhetftille ftaen van dit fri-

mummobtle, de ruft van het ontrufte Chriftenheyt

gebooren ; maer de natuerlijcke ongeruftheydt

van defen Landtacrdi , genoopt door fpi jt , en

bitter mi fnoejjcn .
gelijckmedeeenigequaetwil-

fige Bedienaren , niet naelieten het hunne daer

mede

Triplo

Allian-

tie.
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Bcflayt

vaa
Vranck-
rijk, om
Neder-
laadtte

beootlo»

gen.

Staet

der Ne-
derlan-

den.

30 longelinghfchap vanftjn Hoogheyt

mede toe te befteden,wilde noch fich felven.nojr
fijne nagcburen, lange in ruft en vrede laten. H
naefte voorwerp dachy nam om fijn ingekropi
verbitterïnge op uy t te ftooten, waren nu de Ve
cenighde Landen en Provinciën

, eertijdts h
voorwerpfel van hun forghe en genegentheyu
tn altoos van hun vertrouwen

; nu van der Fra
fchcn biitereo haet , afgunft , heerfchfucht

,

waiiermeer uyt een onbepaeligemoedt veritja

voort te komen. Sijn Majefteyt wift wel w
fware oorlogen » tydt, bloedt en arbeydt bet ha
de gekoft , dat fchoone Gebouw van de Staet de.
Nederlanden , op te rechten , en wat de natuer
fel ver bad by gebracht, om defe laege en vern
derde gront , onoverftroombaer voor alle vyant-
lijcke Elementen , en onoverwinnelijck voor alle

buyienlandtfcheinvafic en aendoeningh , tema-
ken. Hy fiendebun rijckdom en beproefde oor-
logbs macht, geweldige fterckte ter Zee , vafte
Frontieren te Lande , en wat een volck dat ten
minften by den naem kennifTe aen vrydom heeft
al daer voor doen foude. Maer hy wift oock weF,
dat een Staet in een forgeloofe welvaert fittende,
vol zydigheden en fadien , fonder de voorforge
van een aenfienlijck Hooft , berooft van oude en
ervaren Militie, wel ter Zee. maer weynigh te
Lande tot den ©orlogh geftelt » weynigh tegen-
kant tegen fijn voortvarende Veldt-tocbten , en
geweldige Legers ftondt te doen, en dat de in-
wendige nijdigheden , de heylfaemfte raetsbe-
fluyten , en de vigoreufe en moedighe uyvoe-
ringenderfelver, of belemmeren , of verhinde-
ren fouden , en datter miftchien binnen waren ,

die bun vtyhcyt voor eygcn bebng fich niet fou-
den fien te vermangelen , en dar al het tegen woe-
len maer vana fine viribm Ir4 , een ydele en
krachteloofe gramfchap ftondt le zijn j doch dat

hem



Enge-
land het
verbond
onitroo

Ve Trins van Orangien . ^ I

.^. ,em voor alle die Gordtaenfcbe knoop van defc

t Triple Alliantie ftond te omftrengelen, ofte ver-

iDreceken. «4-. j
Om dan door defe eerfte konft ,

fijn andere

ï 'oci te geven , en dele Alliantie , die hem foo feer

n den wegh was , te verbreecken , valt hy Engc-

. .andt aan boort , en foeckt die Kroon van het ge-

juaeckte, endoor haer bevorderde verbondiat

L:e irecken , en dit is hem foo wel geluckt ,
dat

j ay den Koninck van Engelandt foo verre heefc

..uijeweten te bewegen, die Vrede tot Breda , foo

tfibcylighlijck bc-cdight , dat wichtige en heylfamc

arcrbont, in het aengefichte van de ganifche we-
'

? relt opgerecht , te verbreecken, en met alleen fich

r;.fclvende gemecne befcherminge le onttrecken

,

finacroock felfs fijn dier befworene Bondgeno-

ten den oorlogh aen te doen.

Het ftuck gaet dan aen : en Engelandt , om ic ken.

toonen hoe y verigh fy in haer bondtbreucke was,

ih komt Vranckrijck felfs te vooren , in Hollandt

den oorlogh te verklaren- Defc verklaringe luy-

de aldus

:

Declaratie van Oorlogh ,
gedaan door den Koning

van Engelandt , tegens de Staten Generael

der Vereenigde Nederlanden.

^"tT7 Y z.ijn alttjr^t ge'tnclineert geweeft tot degemee- V«.

ne ruft vant Chriftendom , en foo forgvuldigh

gevee/f om geen Ko>nn(krtj{ken of Staten te in- dcrlan-

vaderen, dat toy hooien de Werelt om dat recht doenfal ^en dca

om te gelooven , dat het niet U dan een onmijdehjcke ne" "^^^^^l-

€ejftteyt , die ons conjiringeert tot de refolHtieomdePVa^e-

nen op te nemen.

} Immedtateltjck't eerfte Wtnk dat Wy ondernamen op

wfe reftautatte tot de Kroon , was om Vredete ftabileren •

fnvaft teJieUin§m goede cmef^ondentif tfifjchen Onsen

0nfe
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31 loHgelinghfchap vanftjn Hoogheyt

ênfe Naburen. In V particulier was onfefirgh, met ie S
ten Generael der Vereenighde Nederlanden , een vafie V\

de te Jluyten ( op fnlcke billtjcke Conditiën , die voorfe

niet gehoi cn/ouden zijn geweefi , indien eenigeObltga

haer ondegehouden hebben in de limitcn van vriendfc

en gerechtigheyt.

DitVerbondt wierdt aen onfe zijde inviolablegemai

fineert , maerm 't Jaer \66é\. werden Wy opgeweckt do

de klachten van on e Onderdanen y en de eenparighlijc

ftemme van bcyde de Huyfen des Parlaments ; bevmd
de dat het ydelwasde profpertteyt vau ons Koninc krijt

voert tefetten , door vreedfame middelen , terwijl on/e O»
derdanengedurtgh onderworpen wareti de tnjurien en o^

prejjtcn van die Staat buytenlands.

Diengeheelen Somer wierdt doorgebracht met Kegotia

tien en devoiren aen onfe x.ijde , om haar te brengen ti

vedeltjc'e Conditiën , welc.e , niet tegenflaendeaW Ons dt

voir y bleec.^op het laetjle onmogeltjck^; want hoe meerd
tVy Haar vervolgden met vriendelijcl{e propofitien , te o

fiinaterfy haer toondenom met Ons te accorderen.

Hier op volghden den Oorlogh in den Jare i66<^, welc\
duurde tot den Jare 1667, in alle welcke tijt onfe Vi^o
tien en haar Verliefen Haargenoeghfaem behoordegedach-
tigh temaken, in't toekoomende haar Verbont oprechte

lijck, te onderhouden : maar inplaatfe van dat , de Vreedi

was foo dra niet gemaackt
, of Sy keerden haar ( volgen.

Haargewoonelijc^e manier) tot het breecken van de Vrede-

nrtijckelen , en onfe Negotie de voet dwers tefetten.

Alsper exemple , de Staten waren verobligeert , volge
€en Artijckelvan 't Contra£i tot Bredagefloten , om Com-
mifjarifen aan ons tot Londen tefenden , tot reglement van
onfen Handelin Oofi- Indien:maar Sy warenfoo verre da
vandaan, omfuk^sna te Urnen

, dat, doen ïVy onfe A
bajfadeur overfonden , om haar datfelve indachtigh te ma
ken, dat Hyin drie Jarengeenfatisfa^ie (tot die Artijc

K'l^n) lipnde bekpmen, noch ooc!{gem furciantie van

ongt'
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De Prifjs van Orangien, 3 3

lujcken die onfe Onderdanen in die Cemjien van haar

in mfl-Jndiengingen Sy noch verder ,
want tn een Ar-

tackel van 'tfelve Verdragh , moeften vny haar Surtnam

reftaureren , enby verder Artijckelen in't fehe Verbont,

waren Sygehouden cnfe Onderdanen in die Coloniebberteyt

tegeven, om haar[elven en goederen ,
tetranfporteremn

teniTe andere van onfe Vlantagien. Achtervolgens van

dat'verdragh gaven Wy haar die plaats over ,
niet tegen-

ftaende hielden Sy al Ons volckdaer, en hielden de Ma-

joor Banifier gevangen , om dat hy verfocht te tranfporte-

ren ,
volgens de Arttjckelen.

Onfe Ambajfadeur , klagende over dit ongeUjck , ver-

krcegh na itpee Jaren foUicitatien , een ordre tot naerh-

miuge van dte Artijckelen : maer als rey Cotnmijfartfen en

twee Schepen derwaertsfonden , om Ons volck afte halen ,

de Hollanders ( volgens haar voorgaande praciijrke inde

faackvan Pouleron boven de veertigh Jaren na den an-

deren
)
fonden heymelijck ordre contradicerende die Sy

Ons opent lijck hadden toegeeygent , foo dat het effeff van

onfe Commijjarifen haar reyfe derwaarts alleenltjck was y

van daar te brengen eentge weynige van Onfe armfte On-

derdanen, en de gebeden en fmehingen van de cpnfidera-

belfle enrijckfie, omverloji te worden uyt diejlavernye.

Naar du maakten Wy Onfe klachte in Augutt. laatfile-

den door Brieven aende Staten Generaal, waar in Wy ver-

fochten , dat order gegeven mocht werden aan haar Gott^

verneurs aldaer , tot obfervantie van de voorfz., Artijc-

kelen. Dan tot defe tegenwoordige tijdthebbenwy niet een

woordt in antwoort, of fatisfactie konnen bekomen.

Dan 't en is geen wo7ider dat Syfoo extravageren.op

onfe Onderdanen , in plaetfen foo verre afgelegen , daar Sy

foo Hout x.x\n met onfe KoninghlUcke Perfoon, en de eer van

defe Natie foo dichte by haar, inhaareygen landt ^ daaf

qualtjcl- zijnae een StatJ in aUe haar ierritorien ,
dte met

gevalt xim met cngherijmde befpottehjcUtchtUeryen,

sj, vfiljtht
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34 lofigelinghfchapvan fijn Hoogheyt

njalfche Ge(ienc\^?enningen en Vylaren ^ vama>elc\e eeni^

per ordre van de Staat , piéblijcfielijck^zijn ten toongejleh

indefelve tijdt doen ÏVy met Haar traden in Vereenighé^

Raats-pUgm^e , tot de oprechttngh van de Triple /jlUan

tie , en de Vrede van 't Chnjlendom : dit alleerdijck

fuffifante reden tot onfe mifnoegtnge , en '/ refemiment va
MÜe onfe Onderdanen. Maar wy zijn daar toe geurgeet

door mierder conf:deratieny dan die ons felve raackty i\

jpeien, deprefervatte van onje Negotie y aemvelc^:e depen

deert '/ rotlvaren en profperiteyt van ons Volc'{^ , en haa

huyten L.%^idts te hejchermenvan violentie enonderdrut

kingen. er. ie HoiUnders haar verjloutende ons te affronte

ren, by na tn onfe ey/tn dejinci » hebbende oorfaack^om on .

fe rechtvatrdig-en toorn tegen haar te uyten.

Het recht van de Vlag U foo oudt . dat het U een van d
eer/ie prerogativen van onfe Kontnckjijc^e PredeceJpHrs

en behoor ie het laatfie tezijndaer dtt Konincknjck, oy.

van fcheyden moft , V en n noyt in quejtie getrocken , e}

wterdt Tt^el exprejfelijd erkent in V Verdrach tot Breda

nochtans defe laat/te Somerwiert alleenltjck gevioleert b)

haar Commandeurs ter Zee , en die violentie daar na ir.

den Haagh gerechtvaerdight. Maar het wiert door haar-

InyHm vertoöntin de meefleHoven van't Chrijlenrtjck.,

als beUcheÜjck voor om fulch te eyffchen» een ongehoordé

Jrifolencie , datfy met ons fouden twijien om de Dominien
njan der Zee. DAar fy onder de Kegeeringe van onfe Ko-
ninckjtjtke Vader het hielden voor een Obligatie , betalen^

de de Lumen èn Cofluymen gepermitteert te werden in de

felve te V/jfhen , i»elckefchuldigb ztjn de Staat , jpaar in

fy nu ztjn {o n mt óm te difputefen ) aan deprotectie van
cnfêVoor-vadrnren , $n de Manhaftigheyt en Bloet van onfe

Onderdanen,

Niet tegenflaande alle defe provocatien, foo hebben roy

pMtientltjcf<^ verwacht fatisfaSiie , nietfoeckendede Vreede

tjan V Chrijlenr$jcl{ te difiurbeeren , om onfe particuliere

^^fcntement^ vsnneer fy nitt na lieten haar devoir ti

doen >
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De Vrins van Oraniien^ Z1

im , om de ^lder-Chrifteliljc\fie Jf^nivg Ugens ons op te

tocl\t^^^" y 'van tvelck^en
fy hctarfoo uerfth^rde , dat voor

^
tétlf AiaAYidtn haar Minijitrs hier ons dttar mede

tjghden.

Op ^tlaatft niet meer van haar hoorehde^fonden rvy een

gnder ^mba^adeur ann haary tpelcl\e naar diverfe drin--

leende Mcmoriale overgelevert in onfe IVame ,
geen ant -

woordt l\pn bekomen , tot dat Fly had verk/aert/tjnre^

vocatie: doen pre ftnteerden fy een Papier tot dit FjfeB i

dat in defe conjnr.Eiurefy mlden corfenteeren om voor ons

U Jïr}jcl\€n , indien rvy haar ivilden affijieeren tegtns dt

^randy Conditioneel , dat het noytfooplaatsfoude heb^

\en tol haar prejuditle hier namaals.

S( dcrt de wederoml\rmft va>y onfe ^mbaf'adeur y heb^

ben fy een extraordi^ary dan ons gefonden ^
vpélcl\e op een

extraordinare manier ons te l\erinen g^f^g^en verderfatis^

fafiie konde offereren^ tot dat hy te rugh aan fijn MeefierS

nadgefchrtven.

Soo dat tvy nudefpererendevan eengoet effefl ^ ofver^

der handeling
, rvy geconfiringeert %\'jn om de Wapenen op

te nemen, to maintenu van onfe oude Prerogative van on^

fe l^oon^ en de eer enfecuriteyt van ons l^onink^ijch^ Om
^verlatende op Godt^dathy onsafftfeerenfal in onferecht^

jaerdige ondernccminge
y alfo rvy geen middel haddenge^

ntenoïisV clch^te befchermen van de loosheitvan die NO.-
He in Vrede\ maar by de ManhaffX'Joeydt van cnft On^
derdanen in Oorlogh.

\
Daarom hebben rvygoedgevonden te declareren^ gfiijch^

rvy declareren by defen y datrp\ den Oorlogh rvillen VvcrP^

fetteny foo ter Zee alste Landt , tegem de Staten Gene^
raai der V e) eenigde Nederlanden ^enalle haar Onderda^
tien en 1nmonderen: by defen vpillende onfe rvaarde en feer

geliefde Broeder den fJertogh van lorc\ , onfe Hoogt.^dmiraal
^ onfe Stedehot. ders van alle onfe Provirtien ^

Couvernenrsvan Forten en Garnifoenen^en alle ander

Officieren en Soldaten onder haar ter Zeeën te Land ^ te

oPfoferen alle de ondernemingen van de Staten C eneraat
der Venenigdeis edtrlanden ofhaar Onderdanen te doen

^ney/ecuteerenalle^nienvanHofliiiteyt. in vervol^h
^» de Oorlog tegen de Staten Generaal dnFereenigdt

C % J>Jida-
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3 6 longelinghf:h.'ip van ftjn Hoo^heyt

Nederlanden^ hdxrf^ajfaUn^ Onderdanen en Intvoon

dcren^willende dat AÏonfe Onderdanen daarl^enmffcvav

hebben: ivelk^ v^y van nuaenftricktelijcl^verbiedenyOp pe

ne van de dood
, geen correfpondentie oj communicatie t

houdenmetde Stalen Generaal ^ ofhaar Onderdanen^ di

alleenltjck^uyt gefondert y welcke daar toe genecefftteer

T^ijn tot het tranfporteren van haar Perfoonen ofGoedereh

uytdc voornoemde ereenigde Nederlanden^

iVy verklaren en geven om I^ninglijcl^JV^oord^dat al-

lefulcl^e van de Du)tfchc N^^tie die haar onderdanighlijck

componeren jegens ons ^ en niet correfponderpn met onft.

Kyanden
, Jullen verfel\ert ^Vjn in haar Perfoonen

Goederen^ tn vry van alle molefl van wat natnre .

yorder verklaren wy , i?idien eenige Onderdanen vxi

del^ereenigde Nederlanden
,
Uz^y nytaffeclie tot ons

^

ons Gmvernement y ofdooroppresfiedie fydaarontmot

ten^ in onje I(oningrijcl\^ komende , di e fulltn by onsgepro.-

iecfeertrverden mhaar Perfoonen e7i Goederen,

En a:fjo wy verbonden Zjijn by een TraBaet de KretA

de te onderhouden , gemaac^t rot Aix la Chapellc^ vet

klaren wy finaallijck^y dat niet tegenflaande de voort fei

tinge van defen Oorlog , Joo willen tvy onderhonden de op^

rechte inbout en meeningh van datTrafiaat^ en dat in allé

(Ie ^Uiantien^ npelcl^e wyfulUn ma1\en in 't vervolg vai

defen OorLgh^ hebben 7vyy en willenforgh dragen^, defeh

tcpreferveren onver bre^elijck^y 'ten
'{J

coHtrary dac

toe gcprovoceert,

Ocpublicccrt door lijn iMajtlkyis Secicica ivaa<i

Ocfe Oorloghs verklaringe wierd op ucn 7. A*

pr]l 1672 lor Lon.len verkondight ,gelijckoock

op den felfden da^h de Koninck van Vranckrifck

den oorlogh d<-rc wSrat^t dede aenfegf^en, het welc-

ke de BüRhop van Munltcr, krachtigh mede-
ftander in d<^(c gercchti^e laeck , is nagevolghc,

die van den Koninck van Vranckrijck al vooraf

rot defen oorlogh aengehitft , en lichtelijtk door

foo veel ftiirien onderitcunt, fijn oude wracck^

fuchi niet alleen i'agh te konnen voldoen , maer
OOCiCi
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De Pms van Orangien, 37

Dock fichfelven met vaftgcfteldc Conqueften cn

icnwinninghe van Steden cn gefagh ,
lot yets

eVoois faeh te maken : waer loc oock mei ont-

Brack , om hci ^etal vol te maken . de ongedeer-

de Cheur-Vorft en Biffcbop van Keulen , doch

die fich het vergenoegen , (onder vcrklanngc ,
en

fonder voor afgaendc redenen,als een mcdeweic-

ker van der Vereenighde Landen , en fiine altuoS

aunttige nageburcn . (en nergens aen als in het

wedcrlpreecken van fijn onrecht verlchuldight,

niets van hem bcfiitcnde, als hetgeen de noot-

weer , en hun befcherminge , hen in handen hatt

gefteli, en tot voUloeningc toe, te behouden, ver-

bonden had ) verdriet en ondcrganck ,
mede m

ii fpcl te komen , en fulck een brelfe de gcbuer-

'cke onfchult, en gevolgelijck de ruft van hec

cyferriick, daer hy fukk een merckehjck en

aenlienliick lil van was, toe te brengen, en de

roon die hy (e.ve opgefei hadde, door vreemde

eerfchfuchi foo trouwlooflijck te doen wagge-

len : maerdefe Tullen daer nac by komen. De

Verklaringe van den Koninck van Vranckrijck *

om fijn gronden te fien ,
luydt aldus

:

Declatatie van den Koningh van Vranckrijck,

wacrbv lijne Majcueyi , na gcielblvceittc hebben . de

Staten van Holland den Oorlog aen ic doen. acn fijne

Onderdanen verbied, aldaer eenit^e ommegang,
nochre handelingh te hebben.

D
eeni*e jaren t fijnen aenfien hében geboudtn , tVf[ nde

de fa!cl{efoo verre gekomen , dat fijne Wa>ejhyt mn Itn^

ger , dan tot kojien vanfijne Glorte , en kan d-Jfimuleren

d'omvaerdighcyt die hem vroorfaeckt tVfrdt d ionen ma-'

niere van doen , dewelcke^oo weynigh over een komt met

de groots Obiigntien daer medefijne Majefe^t ,
en de

C 3 Konwgen
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5 8 longeïiuo^hfchap v.m ftjn Hoogheyt

Kjnin^en fijne Voorfaten dffvlvc foo Ubcralijckenhi'hbe)

op^evtut . foo datfijne Maj^iieyt verklaert ketft, en ver

kjaart by d fen , varsfijn hand onderteeckent
, vajigefielt

ê^gerefolveert te hebben , de gemelde Staten Gtneradde\

Vereenigde NederUndtfhc Vrovmten den Ootlo^b aen ii

doen
, foo ter X^ee als te Lande.

Tot dien cynde beveelt fijne Majefleyt aen allefijm
Onderdanen VafJaUn, en Dtenatrs opde Hoilai^ders aen

tei^aen, eniehetft hen-luyden verboden, ende verbiedt

hun, hier n imaels methe^dnydm eentge ommegangh ,kan^

del» nozhtfi tntdit^entt^ te boudt;n ^ op pene van' t leven.

Ende houdtfijne Majejle)t tot dien ejnde van nu afaen
voorgerevoceert , ende revoceert alle Ptrmtjften. Pafpoc
ten , Satwegarden

, ofte Vrygeleyden , die door hem . ofti

ioörfijfiegenerale Stede- houders en anderefijne Officiem
ren contrarie d^fisfmden m^gen tvefengeaccordeert en têe^

gefÏ Aen, en houdt deflvs voor nul en van geender waerde ^
verbiedende eenyegelijck, Wi^n bet oock ^y^daer eenigh re^

gard op te nerven.

Beveelt en ordonneert fijne Majefteyt aen mijn He
den Gravs van Vcrrt^andots

, Groot^meefier , Hooft

Surintendant Generad van de l^avsgatte en Commerci
vandit Kpningrijck,. aen de Maerfibalkpn vanVranck^
fijck^^ de Gfiuverneurs en Leutena^aen generael wegens

fijne Majffleyt indcfflfs Provmtten en Armeen
, Veltl.

Maerf:halcl{en, Cotoneh, t^dtoverjfen, Capiteynen Hoo
den en Aenvocrders van fijne IQijgs Volck^ren

, foo t

Paerde als te l^oet , Franfiben en vremdelingen, ende alle

andere fijns Offi:ieren dient behcorenfal.datjy den inhoud

van defen doen executeren , een yder m fijn rej^ard , door

V dtftriEi van hun gebiedt enjurisditlie, wantfulckj is de

fPille vanfijne Majefteyt , den wekken verfiaet dat defen

fal werden verkp'-^digbt engeaffigeert in allefijne Steden^

foo T^^e- Steden als andere , als mede m alle Havenen en

andere Plactfin van fijn Koninghrijck.. daer 'tvannooden

^ijnfal , ten eynde niemaot daer van ignorantiefal heb»

ben te pretendeeren. Gedaen in Cajieel van Verfaillcs 9

den
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_ De Trim van OrangUn, 3

9

G.«.tf(5«
DehRcmie.

V^crjicde v.ne.r^s,
"^"rVS^» Iw"."^''W?-

Endimedu Bos. J?'/""»'""/""'?'^ l ? rfpri/lóVï.
. (« mdire. op OoMagh d.n 7 AfUi I07Z.

*
CuK'Xt

Canto.

Op defe Verklaringen wierdt

dc Vereeniehde
Nederlanden uyt h»nne oogen

dighen. OndertuOchen
; 'oren, HooS"

Prince vanOrangien. ^^^'R-^ l"',?:'' Tn den
dooraendringenvao

«n.gegoed«Ml^e. md^ ^ ^„a

RaedrvanSiJienaengenomeo . oma.
^^^^

liidi. in de beftic.inghe van
'^^^f'^Saeft ^^P'"

kriighs-oeffeningeonderwefenens^^^^^^^^

te worden. En dele mofk nu • " ^ bet r.«l.

faecken ^ooRer gefagh ver r.h.^^^^^^^^^^
^^^^

toer , en wierdt tot ^»P"^)'" 'j' . Jocb de
Ooiloghs-michc le Lande verkooien ,

üoc^^^^
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Handel
tot

vricnd-

fcliap

te ver-

geefs.

Smyr
«afchc
Vlooc
acngc-
taft.

Gcfan-
ten ko>
men tc

fauys.

Fran-
iV.ie

locru-

itingc.

40 longelinghfchap van [ijn Hoo^^eyt

Zee- vloot wierdden Zeevooghtdc Ruyteraer
bevoelen, en hen:i de Ruwaerdt van Pinten , d
Heer Cornelisde VViti , lot Commilfaris byge
voeghc. Men haJde ondertuflchcn , (oo aen he
Franfche als EngeJfche Hof, door onfe Gelanien
alle inooghlijcke middelen aengewent . om di

rijfende en dreygende onweder le ftuyien , et.>

door middel van verdragb, alle hei quaet gefochi
af te wenden ; macr alles was vergeefs : waer bj
quam darde Hollanderen de Franfche Waren

,

Wijnen, Brandewijnen, Papierenen Manufac-
turen , quamen te verbieden , het welcke de ge-
moederen der genoeghfaem geterghde Vorften u'
meerder verbitterde en als Engelandt daer op

,

gewoon van achteren te beginnen , de vreedfanK
• Smyrnafchc Vlooi der Hollanderen , vyandlijci
quam jen te taften , hoewel door dappere tegen
ftandt ( daer du Bois fijn eene handt by opfeite
van fijn voorgeftelde meninge ontfet

;
fagh men

wel , dar het defe Kroonen , en voornamentlijck
Engelandt , ernft was , ons metgelaemder machl
óp het lijf te vallen.

De Franfchen floegen oock foodanighe Re-
voilles te Lande, daimen mede wel fien kondej
wat fy voor hadden. Men fagh dan onfe Gefan-j
ten den Heer Meerman nyt Engelandt, en deri

Heer de Groot uyi het Franfche Hof , onverrech-
ter faecke wederom te huys komen, enbyge-
volgh onfe Landen in ftacr om op de wint te paf-
fen.

De Koninck van Vranckrijck, had van over
ccnige jaren al een machtigh heyr by een verga-
dert , het welcke men wel op 300000 zielen

,

irosboeven, pioniers, hoeren en jongens daer
onder gereeckent, b-grootte ; maerin der daet
fteit menvaft dat het felve byde monlierrollen
I4<^i70 wapcn-voercnde Mannen uyilcvcrdej

hoe-
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De Frins van Orangien. 41

, oewel cker wel een moriepay , of pafTevolanc

nder mocht loepen : immers in aenmerckinge

ao bun getal , en de Hoofden die daer het gelagh

•ver hadden , was foodanigen macht ,
genot gh-

lem om geheel Europa een dodelijcke kooits op

en hals te jagen , en den Koninck lot fijn uy ter-

te oogh wit te dienen.

Defe Hoofden waren, gelijckfc hier by namen

'olgen : als

Het Konincks Heyr.

Monfeurde ffartogh vanOrleans Ceneralhfimus.

^iayfchalch^de Turenne ,
Capïteyn Generael

:. :^:GravedeSoifons y de Marquis de l{ochefort , Gravede

Zude , de Gadaigne ,
Hartogh de Feuiilade de Gra-

DedeLorgty alle Lu tenant > eneraels.

PeHjdder de Lorraine , de Marquis de Genlis , Marti-

netj deMontaly FeUMarfchalch^n.

Het Heyr van de Prins van Condé

.

• Dt Marfchalch^d'Hnmiensy de £elUfonds, Capitey-

fep nen Generaels^

m^ucaxlt , de St, yfrhre , de Grave de Gniche ,
Lay

tenantGèneraels

K
Grave da Plesfis, duNogent, Magalotti^ Vek-

Marfchalcken,

Het Heyr van Duc de Crcqui.

onfteur de Nancre ,
Luytenant '^enerael.

De Grave de y^aubrnn , de Badder dn Plesfis, Velt'

Marfchalch^n,

Z)e Hartoih van Luxernhnrgh , Generael "jan hetHeyr

der Geallieerde.

Moti^cHT dèlaVaUere . Velt Marfchalc\
Mnr.(ieur Ie Brcfi , Ke/r Marfchaick^ aai de Zjijde van

atalo ien, en Mmfieitr d'Elbenf) Generael Vaneen

Corps den deZee-k-^nt.

Cs Voor
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ij2 longeÜnghfchap vanfijn Hoogh^t

Voor het aenvangenvan den Vel Jttochr

de Koninck de Marfcbalcken d Humiere , B^k

fonds CU Crtqm bevolen , in gevalle v an üe vervcv

ginge der Heyrlegers , of af-zijn van de Princ

van den bloede, dat fe immers voordcfentoa

de ordies van den Marlcbalck deTurenne (oud.

bebbeft na te komen : macr defe hebben fich di

verfchoont, en zi)n dacrovcr gedif^^raneert . «

in hun plaeilen gefteltCfc4w»7y Gadaignecn N.

vatile : maer na dac dele Campagne gcdaen wa
zijnde drie vorige weder herltelt ; doch ond'

beloften van onder ïwr^wor reftaen.

De Heercn Staren hebben over hunne Ooi

loghs macht geftelt.

Hoef- T>en Fleere Prince van Orangie ,aU Ctpiteyn Oenerai

den V40 Prins Ioha.n AiAurits ^tn den FittrWtrfK^y Ktlt-Ma,
^""^ fchaicken.
ten Le-

J)g„^^^clen^{ijn-Grave GeneraelvandeCdvdllery,

Den Hter van Zuyle^eyn , Generael van de Infante

Ven Grave de Hornes , Generaelvan de^rtillerje. \

lohan van Weideren, den GravevAn NaJfoH ,
l'Uyt^

mnt Gentraelsvan de Cavallery.
j

\,4lt*A, GraefJ{oni»ckparck^j Luy tenant Generaels «ü^j

de Infanterie,

lohan BArtonde Mombas ,
Steenhnyfen^ Commijfartfe,^

Generael van de Bjtyterye.

J{irpatrik^, GraefvanStyrum, SergeantMajoors^

Ve Grave van JVaideck^ en J^ulenburgh , is daer na

darde relt-Marfchalck^Vtrl\ooren.

De Heercn Staten , willende met Godt begin-

nen , deden een uy tfchrijvin^e van een algemec-

nc Vaft en Bededagh . deweTcke alle vervolgen-

de Maenden ,op den eerften Woenfdagh in iede^

Maent, moeft gehouden werden, en hebben oor

verders tot meerder wervinghe verftaan 5 Ic _

voor de gantfche Staet , als voor Hoilandt in her

byfon^
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De Prins van OrangHn . 4 3

^nder , daer van de Capitulatien en bcftccken

ewacckt wielden, om buyicn 's Lands te mo-
vorven worden. Men heett oock dc

>^a(.i..chen ceni^e Regimenren vanonfelnfan-

ery over^edaen, die bmnen Namen > Valencijn

»

:n andere pla-- tien geU ght (ouden worden , waer

ren de 5paenrche eenige Ruyiery weder aen

ie Siaet overdeden , die ten deeleo binnen

faeftncbt ^eleghi wierden.

Kcur-K'.ulen, hoewel blijckeHjck was, dat Keu»,

fijn ganifche Stift, ais tot Nuys en elders, en
J^^^;;'«»

dat van I.uyck in 'i gemeen . een Magazijn voor |,ia„t

de Franilen was , deed opentlijck verklaren , dat Ncutrt-

by deNeutraliieyten onzijdigheyt voikomeni- l'^^i--

^ li)ck wilde ondeihouden , verbiedende een ye-

"•der van fijne Ingefetenen , eenige vyandtfchap

1^' den Onderdanen van defeStaet aen ledoen en

I tcbevvijlen. Maer dit waren bedrieghlijcke vlei-

jerycn , en bedrieger yen , om ons te verblinden ,

W en het lai voorde oogen te drayen, gelijckde

Munfterlche Biffchop gedurighlijck had gedaen,

;üonende genoegbfaem wat mectter by diende.

I De Koninckvan Vranckrijck dan, hebbende optocht

^e beftieringe van des Rijcks faecken in handen

van de Koninginne en haren Raedi gefteli » is op
"^JJ^

*

'en 27. Aprii van Parijs , benefFeii* den Mar- vranck-

haUk dfTttrfwwtf. vertrocken, na dat men drie n)ck.

geheele dagen te vooren , met het vervoeren van

den ireyn en bagagie , daer over de 40000 paer-

den alleen
( geleek men feght ) toe befteet wier-

den , had doorgebracht. Op den 28- volghde de

Hattogh van Orleans , bencftens vcricheydene an-

dere Grooien , die met fijn Majelteyi over Man-
lenil, Soilons , Laon, Rocroy, den wegb namen,

en op den 5. Mey tot Cbarleroy aenquamen, Op
den 28. April trock oock de Prins van Condé over

la Feiie en Reims , en quani op den 30 tot Sc-
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44 longelingkfchapvmfijn Hooghejt

dan , van waer by mcc fijn byfonder Heyrlej
ftond af te komen , terwijl een groore meenigl
Scbeepen met alderhande voorracdt , den Mo?
fel en den Rijn quamen afdrijven, om voorl
Keulen , nacr het Magafijn tot Nuyts te gerae^

ken. Alfoo fackienlc oock den Macs afna Luyc
toe, vergaderende fich detroupcn die door h:

Keulfchc Landt verfpreyt waren, mede by Ntt>

De Bilfchop van Manftcr , die nu noch al vo(
momlpeelde, trock oock fijn voickbyeen, (

maeckie fich vaerdigh om op tetrecken.

Op den 6. Mey , is lulfchen de Commiflarifc
van den Kciir-Votft van Brandenburgh , endc
Heer van Amerongen^ een Tradaei van by- e

onderlinge voorftanc
, geflootcn : waer by Biai

denburgh beloften doet , tot voorftant van defc

Siaec , 20000 mannen rc werven, 12000 te vo<

en 8000 IC paerde, tot het vveicke de helft 4
aenritz-gelderen , van wegen de Heeren Siatj

Generael fouden betaelt werden , beloopende
fomme van 120000 Rijcksdaelders : voorts tc"

onderhoudt van een yeder Regiment van ^oc
Ruyters , 4977 Rijcksdaelders loftuyvers

;

van yeder Regiment te voet van 1000 mai
4^1+ Rijcksdaelders 4ftuyvers, ter Maent foii.

den opgebracht werden. Voorts fouden defel€
noch beraïen , tot onderhoudt van de Ariillerye

en andere nootwendige onkoften , 148+1 Rijcks
daelders terMaent, te lamen uytbrengende d(

fomme van 70^4^ Ri jcksdaelders.of 1 91 357 gul

dens 10 ftuyvcrs. Des fa! Keur-Brandcnburgl
op fijn eygen koften befchicken 5'oftuckenG4l
fchuts » en watter toe behoort , met verbant t wer
maenden naerhetontf.ingen der aanriiz gelden
defe boven-gemeJte troupen en hulp -benden g^^^
reet te fullen hebben. Men had oock met de VoHH
ften van Lunenburgh in onderhandeiinghe ge- IH

weelt

.
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Dc Trim van Orannen. 4y

i.

ccft , maer daer was niet van gevallen. Terwijl

•readerde onfe Oorlogs-macht omtrent Does-

jrch , zijnde oock een retrcncbement langhs

en Yirel opgev^'orpen.wacr heen licb lijn Hoog-

cyt , met de mecile hooae Bevel- hebberen be-

af , daer men het Leger monUerde. Tot Stap-

orft en Rouvccn vvierdcn oock Schanfien vcr-

eerdight, o-nallefinsde macht der bekende en

nbekendcvyandente ftuyien.

Terwijl monftcrdc de Koninck fijn Oorloghs-

nachc by Charlcroy.van de wclcke by den Mar-

chaick de Turenne , met i ^ooo Man , 4000 Wa-

'cns , en 27 ttucken Gefchuts aïlondt . om de

'Vooie Calfcv» by Luyck cnMaeftncht, optc

'reckcn ; den welckcn hy den eltden Mey , twee

Jagen daer na, met het g: os van het Heyr gevolge Optrcc

Ü : cn na dat hy die. en de twee volgende dagen, '^^-^

len drie verCchcyden piaciien op den Spaenlchen „ipcks

»dem fich hadde gclegert .
quam hy op den 14.. Hcyr.

^het Landt van Luyck , en ircckcnde dicht voot

Navaigne heen ,
qaam op den 1 8. tot Vifvet. al-

waer hy fich ncderlloegh,en Tongeren met Fran-

fche beferrin^e voorfa^jh. Terwijl had Jurenne

met de voormachi de Siadt Mafeyck berend , en

nadat hy dc lelvc bad opgeëylcbt , het Gefchuc

daer voor gcniant , de plaeis befchootcn. en Ton-

der fich aende Luyckiche onzijdigheyt eenigh-

Ènts te binden , wel wetende hoe hy met den

Woï[[ ftondr , deleive vermeeftcrt. Wanneer T«- Mafeyf*

rfuwd? daer binnen quam , feyde hy dat aldaereen ingeno-

Miigafijn voor fijn Majefteyt moert opgerecht

werden, en de plaetstoi een deurtocht van het

Heyr dienen. Wanneer hy daer op weder ver-

irock , maèckte n»en terftont aldacr alle toebe-

leyd Celen om de Siadt le verttercken . nederwer-

pende alle gebouwen die in den wcgh mochten

ttaen.

Hier

l

I
?

. 4
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46 longclinghfchap vanfijn Hoogheyt

Hier mede bcvand fich Maeftricbt (00 veeL
gcblocqueert , te meer dewijl de Prins van Cé*
ondertulFchen met een Hcyr van ^5000
komende van Sedan , door Ardenncs , de ox\
kant van de Maes Jangs gecrocken , acn de zij

van Wijck gekomen was , (co dai hei fich t'eeu
maeJ liet aenficn , als of het op defc Stade gemut
was , daer men het fich wel fcheen tegetroortei
alfoo die felve met een fecr fterck Guamiloi
van veroverde 10000 Man , behalven de Bu
gers,cn allenootdruften behoeften, overvlocdii
iijck voorfien was.

Terwijl Jagh des Lands Vloor op Schrmnevc»
nacrcenige verfterckinge van atzijnde Scheep<
te wachten , zijnde aen de ander zijde dc FraL
fphe macht , onder den Gravc d'Eftre^ in getal v?
dertigh kloccke Scheepen , m Wrght aengik<
men. Hierop liep oock d'Engcl(ch<' Vloot
Duyns. onderden Hattogh van Jorck, om lic

met de Pranfchen te vervoegen
. kom»^nde

Vloot een weynigh telaet, omdie vervoeginj
te verhinderen, dewijl de Engelfchen even voc,
dcaenkomft van onfe Vloot , de Hoofden gepal
fcert waren j alleenlijck een Engelfch Oorlogh.
Schip verviel in onfe handen, en wierd voor goe-
de prijs opgefonden.
Naer dat des Lands Vloot daer eenigen tijdt

gckruyft hadde.en niet vermerckten dar de vyan-
den te voorfchijn quamen , is delelve weder te
ruggeop hare poft gekomen.

Onderruffchen wierdt het oocktijdt voor del..
Biflchop van Munfter het mafquer af te doen,
en m fijn volle wefen , van achter fijn fchuyl-
plaets van duyvels bedrogh, voorden dagh te
komen

,
die derhalven mede , om fijn goddeloos

onrecht en gewelt een fchoonen fcbijn aen te hanj
gen, medeals de groote Luyden een Oorlogii?
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De Trins van Orangien. J[rj

tondigingh voor den dagh liet komen : Defo

lyde loodanigh als volght

:

declaratie van fijn Hoog Furftelijcke Genade

van MunjUr^ tegcns de Staten Generael van dc

VereenTgde Nederlanden.

Ier mede te mten 9 nadien door geintercipieerde Oorlogs

Brieven ,
aengehouden , ende in hechtenugenome-

rfngh^'
ne Verfonen bekentenis , en andere veelvoudighe van dea

on^ffchappen, beyvijjlijck^ u 9 dat indeVereenighde Ne- Mun-

. Jtfcbe Provinciën , vele lieden met geit , er^ andere

rote beloftengeinduceert en verle, t rverden , haer vanfelfs Bif-

n door andere Adherenten y daer henen te bearberden en te Ichop.

f€moe>en^ waer mede Sijn Hoogh-Furjlelijcke Genade tot

Munjler en Corvey , 0»c. onfes Genadighflen Heeren Be^

iiente en Commandanten in de Vefitngen , vermits door

iroote Sommengelts gecorruPipeert en omgekocht , in Ste-

len enVeJlinghen y en byfond r aen de Alagajïjn hu -fen

Wandr ge/hchr ^ en vyer na binnengebracht , Rebell e^ en

tvoltentn de Steden gecaufeert : door fulcke hoogh(lraf^

re daden handelingen de Vefiingen en "steden inde Hee^

ren Generale Staten handt gefpeelt » hare in Eedt en ^ luh-

tenjlaende soldatengcdeboucheert \ fa oock gantfch fijn

Fur/lelijck/ Genaden na het leven getracht hebben ^ ende

aen der (elve Furjielijckf herfoon het Crimen AJfaJJinatus

hegaen roort ; Gelijck^ dings dan lac^ ! in defm Sticht en

Furfendom , in ^teden Vefitngen , Heerlijc]^eden , Dor-
pen

,
en op den platten Lande, vele hooghfchadelijcke Bran^

den, niet fo7ider fujpicte van eenighe boosachtige Brandt-

: flichters vyer aen te Itgghen , geïvc^ bel ent , ende den be-

droefden oogenfchijn te kannen geeft , verweckj worden

:

^

Gelycl^nu boven gefeydtgroufame daedt , by de Turcken en

Barbaren met veel fs^ehoorde Crtmina en Daden- handelin-

^ gez.yn, tegen rv.lcke fijn Hoogh FurfielijokeGenaden.foo

\ Tiocli elven voor fijn tygen Furflelijck^e Perfoonforgvuldigh

Ëtizyn^ als ooc^fijn^tcaen. Veftmgen^ üeerlijc heden ^

I

Dor*
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48 lonqeünghfchAp vanJijn Hoogheyt

Dorpen en Onderdanen op den platten Lande voor verdm x

fchaden , foo veel mogeltjcl^ is , te conferveren en te on^n

houden hebben. Als bevelen Sy hare in yder Plaets Co

m'andanteny Hoog en onder -Officieren^oock^alle hare CiC

en Militaire Bedienten , gemeene Soldaten , ende alle hot

Onderdanen f hier mede genadighft , ernjligy ende willé;

óp fulcke en diergeltjc\e Sptonen , Brandtfiichters en Verp

ders , neerfitge ende naeuwe opficht te hebben , geene hov

gemelde La/lers wegens verdachtighe Perfoonen in de;,

haren Sticht en Furflendom laten binnen komen , maer ü

ftlve aen te houden , ende aen de naejle Guarnifoenen *

'

laten brengen^ gelijc\ dan de ftlve ,
welc\e een foodani^

kenltjcl^ verdacht Perfoon krijghtendc levert , tot een R

eompens fal hebben en ghenieten hondert Rijckjdaeldet

Maer op dat oock eerlievende , oprecht en redelijcke Perfo

ne77daer door den toegang ende' t inJ^omen totfijn Hoogi

Furjielijc^e Genade {meer Hooghft-gemelt) niet magh to

gcjloten werden , als hebben defelve , welcke byfijn Hoogi

Turfielijcke Genade . ofte anderfints in defen Sticht ten

gotieren , ende eerlycf^e negotie te effeBueren en te verrick I

ten hebben j fich by de Grents-Commandanteyi ^ ^f^^ fy

in gevallen daer omtrentgeen en was of waren , haer by i \

:purfielijcke Beamtcn ofte Bediente?:^ aen te geven y en

melden aen dcfelve de oorfa^^\envanhare kp^f^e y ended.

te ontdeck^n , en een Pas aen te hottden , ende daer op ha

re Negotiatie in dit Sticht te verrichten. Sijn Hoogh^Ftét}

Jielycke Genaden meermalen gedacht , beveelen ooc^i 01:1

foo veel te meerder ajfurantie en feeckerheyt , als tot en oi>

%;oorteko^^n alle beforgcndeVerr^^dery willen ^by hooghfi^

arbitrare , ende na bevindinge by Lijf- en Levens-firaf\

coc\ Confifcatie der Goederen y hier mede eruflelijc , e

willen y dat niemandt , van Tvat Stant oflVaerden dte ooc^ ^

z,y y foo Geefi' als PTerehlyck ^ Civil ofte Militaire Perfoo \

nen y uyt eerfi gemeltcn h^ren Sticht endeFtirfie?7dom, ii

meergedachte Nederlanden > fonder voorweten 1 correfpon >

dere, noch met derfelvenlngefetenen Brieven tewtffelehl
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De Prins van Oranzien^ 49

>fif ooch^f^^^ndelingh en J^oopmAnfchapfen te drijVen ^en^

iedatalfoodegeheele Commercie y als boven gemeldt ^met

ie Nederlandtjth Jngefetene verboden T^n jal : ende op

iat nu niemiJknt en z^y , die hur nafich met onweteriheyt ftl

oecken te behelpen , en te verexcuferen hebben mag
, ƒ00

aldtfts in alle derfehe Steden , . ^ leekten , ffeerlijch^oe-

len en Dorpen j
g^l '^ck^ ^oci^ nalUGuarnifcenenrefpcc-

ivevan de Preecl\ Jiotlen, ende anderfintsin 't opehbaery

7epubHceert ^ ende daer op aen de gewoonlijch^ plaetfen

tetJgeflagen ofte aeiigtpUckt iverdtn ^ op dat eeny der hier

van magh f^ennijje hebben . Oirk^ondtOhs eygen fifar.dt^

\eyckenende opgedrucl^te Secreet-Zegei Signatum in der

(live {{epdentie Ludgershurgh y denx^.May^

WÊk ChiiflofF. Bcrnhardr,

a;

I ïPen

Locus Sigilli.

;
Hf

,. Alfoo wierd het fpel met defe Heeren emft ko-

tpende de Keur-Vorft van Keulen noch ftilfwij-

gende achter aen.

ODdenulTchen bgh bet Franfche Heyr noch

licrent Maeftricht , daer nagehouden Krijghs-

^icdtbellooren uierdt , de Siadi met 2oocó man-
nen als geblocqueert te houden, en voorts mee
het gros van het Leger naden Rijn teirecken»

Hier op brack Co»i/e met fijn Heyrleger op en
irock door het landt van Gulick, recht op Key-
fcrsweert aen , alwaer hyopdcn 17, en 28- over
de fchipbrugge den Rijn pafleerde , en op den
t. juny voor Wefel quam.. Het Leger van Turen- Wefd,
fie volghde hem , dat tot MaTeyck ovef de Maes
getrocken zijnde , recht op Nuyts aentrock, ne» ^eJckc
"nende van daer fijnen wegh de weftzyde van den vurick

ijn hnghs , vOorby Órfoy en Rijnberck tor ^^'e-

voor Bunck , daer hy mede op den i . Juny aen-
^Uam.
r üe Koninck felve volghde met fijn Heyr op

I7. Mey , en quam loi by Nuys, daer de

D Keuif-

ca

I

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



^O lon^ehnghfihap vanftjn Hoogheyt

Keur-Vorft grooicn toeftcl haddc gemaeckt, oii

fiia Majciteyt wel tc omhalen , maer de felve de.

de fij» vcrfchooningh , en trock recht op Orfo)

en RijiiberGka.'n, daer hyooctc op den i. Junj
vootquam.

Aldu<; fagen fich op een en felfden dagh den

I. van Jany , Orfoy en Rijnberck van den Ko-
ixinck leive. Wcfel van den Prins van Co»*//, er

Burick daer recht tegen over van den Marlchalck
deTurenne bctcnt : juyftop den fel ven lijdt, wan«i

neer de BilTchop van Munlier met fijn onderhoo»
lige , en eenige van des Keur-Vorftcn van Keu-,
lens troupen , uyt het Graeffcbap van Benihem

,

mede optrock, en vallende in de Twente, de

Stadi Grol bercnt en belegert heefr.

Siet daer nu de Staet der Vereenighde Neder-
landen van foo veel zyden te water en te lande,

en dai van fuickegevaerlijcke vyandea ae»geiaft,

en van binnen fl:chtin ordere, en dienvolgens i

flecbt van tegenweer : waerlijck een jammer, dat
lelfs een welgeregelde Staet het uy rerfte fcheen te J

kounen toebrengen. Eylaesl het verborgen quaei
van binnen , had defe fchrickeüjcke overval-
len vanbuyten.indien niet veroorfaecktiten min*
ften verweckt ; en het quaetvanbayten, verer-i

gerde de OügelUUeniflen van binnen. Wat heyl {

fcheen genocgh te zijn , om foo een lichaem te J

behouden ?

Oiloy een kicyne, maer ftercke veftinge , had
niet meer als 700 Krijghsliedcn tot befettinge in , i

en vereylchie wel 2000 mannen. DeKonincki^
eyfcbte defe Plaets aenllonts op , maer de Krijgs-

raedjbeltaendein den Colonel MouUt, als Com-
mandeur ,

K^erbeeck^ als Majoor , en noch feven

Capiieynen , en andere oaderhoorige Bevelheb-
beren , wilden lot geen overgeven verftaen , maer
beHooien de Plaets te verw;erea 5 wacr door fich

de
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De Prins van Orangien. f I

oninckgenootfaecktvandt het Gefchut daer

oor tc planieu. Docti de belegerde , fiende dat

lei crnft was , en de groote macht van hunnen

yandc ontfagh dragende i oock geen hoop van Orfoy

inifet fiende , bcgoften van een goed gevolgh te

nhoopen, en na een goed verdragh om te fien

,

alfoofe niet beters konden bedingen , gaven

icb. behoudens lijf en goed, opdes Konincks

; Ufcrciie over. Maer de Franfchcn , om een goec

: )egin van hun irouwloofe moedwil te maecken >

nishandelde de belettinge féer , en hield bet fel-

/e als oorloghs gevangenen.

t Rijnbjick een ftercke en fcboone Sterckte ,

jüicrmenrot verfterckinghe en berftellingh feet

peel geldis hadde aen te koft geleght , van alle

fi. nootd; ufc , behalven van Krijgsvolck wel voor-

fien, als die alleen met looo mannen, enondec

die noch weynigh goede , die niet half genoegh

waren om de Conirefcharpen te beforgen , befet

was. Men hadde tot Oppergcfagh-hebber den

Colonci van Bajfum , en (fOffery tot fijn byge-

voe^^hd--, en 15-. Capiteynen lot Suppooften en

medehulpers. Men lagh hier foo haeft als Orfoy

overgegaen was » op den derden dagh van de be-

lcgeringh,den Koninck mede felfs voor de Siadt,

op welcken dagh oock door den Commandeur
,f
en d'OjJery , de Baron de 'Hovdigh , Leger-werck-

meelter van den Biflfchop van Straeisburgh , die;

\l
op het Voorgeven, dat die van binnen de Stade

j, wilden in den brandt fteccken , verfocht dat het

i felfde niet mocht gefchieden ; latende onderwij-

len niet na met d'Ojfery onderlingh verftant te

. houden , en de fterckten van de Plaets af te fien ,

niet tegenftaende het felve genoeghfaem doot

fomrnige wederIproocken wierdt.

Daer quam op den 4. van |uny een Trompet-
' ler mei een Brief binnen , door de welcke ver-

13 2 focht
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52 Jon^elinghfchap vanfjn Hoogheit

focht wierd, dat de Hartogh de Duras , onder ofta

gie en tcgen-verfeeckeringh , mocht indeSiad
komen j het welcke door den Commandeur e

d'OJfery toegeftaen wierdt. Defe Duras is des an
deren daegbs binnengekomen , en bood debe
feitclingen van des Konincks wegen , feer goed
voorwaerden aen ; onder de welcke mede def

was, dat het Guarnifoen vry en onverhinder
naer Maeftrichi fou mogen trecken. Onder def
ondcrhandelingh wierdt hetlaet, foodathy, n:

de(c voorgeflagene voorwaerden, weder nahe
Leger verrrocken is, zijnde van dc verplichiendt

d'OJJety , tor aen de buyren-wercken begeleydei
die hem oock alles toonde watter te loonen was
Des anderen daegs heeft men voor de eerfte mae
de Krijghs-raedt beroepen * die noch nergens it

gekent was gewrcft , en waer voor fou men dit'

anders kennen als voor een deel fchelmen , o
bloodaerts , behalven twee ofdrie weynige , di«'^

meer moed als kracht hadden , hun eer en eedt tc

betrachten , daer men mceft gelijckcrhand goec:

vandt . de Stadi aen den Koninck over te geven pj

daer d'Off'.ry dc voornacmrte van was. Dh wordl
gedaen , de bef ttingh trock wel naer Macftricht

maer dc meertc Bevel- hebberen , die het niet

ontfnaptcn , en fchuldigh waren, wierden by den

kor gevat.

Burick, hoe kleenen geringe, (onderden Heei^
van Peckendam ftaendc ) en hoe flechr met geweer,

:

cn macr d' ie hondert weerbare mannt n voorfien

toonde noch dapperen tegenweer. Maer Turennt^

daer den eerften juny al voorgekomen zijnde,;

was op den darden al tot aen de Veft gekomen ii

en had die al halfgedempc , waer op hy (ich ver-i

vaerdighde, der, volgenden morgen met twaelf i^

duyfent Man , daer een algcmeeneftoTtn op te

doen. Maer het Guarnifoen dat fiende, en (ich >

nier'
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)egh tol legcnftant bevinden- Bunck

en
gne:

Rees
gewon-
nen.

bequaem g<

gaven fich oock op voorw

ren aictecken, over : maerdes

vierden geplonderc , en ais oorloghs gevangenen over

;ehouden.
*

jHtenne, om geen lijdt te lateo verlooren gaen,

ucktc fijn Heyrleger terftom voor de Stad Rees,

liefich oock wel baeft over gaf.

Maer Wefèl . dat voorheen de grootfte oor-

oghs machi had konnen tanen , wilde noch weer

)ieden. Daer was wel een Magazijn van alle

lootdruft, meer tot vyanden telockcn, als toe

gehoudenis te dienen ; macr de wcrcken waren

;e onachtlaemli)ck vervallen ; en hei G^-fcbut dac

?p de Wallen lagb, geheel onbruyckba^r : voorts

;eftut met een ontredderde vervallen Lipper-

ibhans. Danck heb de dappere voorforge van on-

Te groote Scaets-bewindhebberen. Men bad op

ie ecrfte kondtfchap van des Vyands aentocbi , Stact

wel is het waer , met alle geweli de Sierckten en v-^" VVe-

n- '^l I
lel.

Veftingenaengevangen te hermaken en re voor-

fien, maer het was ontijdigh; en men had ter nau-

wer noot, mcr Burgers en Soldaten , foo veel

yigewrocht dat de borftweeringh tot een rede*

lijcke hoo^hte had konnen gebracht, endefelve

hier en daer met een ftormpael beplant wierdr.

Die van binnen evenwel , hoewel van fchanskor-

ven onvüorlien , fchooten dapper den eerften en

tweeden dagh j maerde Franichcn gewacrdigden

fich niet ben te antwoorden, als zijnde flechis

befigh met fich te begraven , en hun batteryen te

vervaerdigen, daer men van binnen meerder fcba-

dc foude op hebben konnen doen , indien de ver-

lemde en krancke affnyten > meer gewcldt van
fchieten hadden konnen verdragen. In de Lip-
perl'chans waren maer tweekleyne ftuckenGe-
^hut 'y en die noch beyde onbruyckbaer > co op

D 3 een
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J4 longelinghfchap vanfijn Hoogheyt

een onvoltoyc Bolwerck ftondcn , met geen Pa

lifladen, en andere behoorlijcke afweeringhe

voorfien. Het welcke de oorfaeck was, datd

Vyandi alleen mei vier hondert Mannen, dc

nachts tuirchen d^n 2. en 5. )uny , daerop aen

trock, den fcbildwacbt verrafte, en ftillekens fon

der eenige verhinderingede Wal over quam , dc

wijl hei aen dien hoeck geheel open iagh , en to

voorde hoofcwachiquam . die (lende fieh ovei

vallen , lerftondt om qüariier riepen , het weick

hen gegeven wierdt , macr fy fouden alle hcbbei

moeten gevangen blijven , maer dewijl fy in iwe

Vanen beftonden , en by na foo fterck waren, al

die hen overheerden , geraeckten de meefte nocl

wegh na de Sradt , een of twee die fich ter wee

ftelden , fchooi men onder de voet.

Hier mede was Wefel als de han-ader afghe

foeden , het welcke binnen de Stadt fulck een ver

flageiitheydt veroorfaecktc , dat de Burgers di

Wallen verlieten , en hun geweer te huys bracb*

ten , fonder meer op de wacht te willen gaen, ter-

wijl de vrouwen en foldare wijven oock med(

op de been geraeckten , willende met gewelt da

men de Stadt fou overgeven ;
dreygendeeen yc

der die het felve tegen fprack, met meflen er

ftroppen , gelijckle den Commandeur fclfs a

met een rtrop , en die met feep befmeert , achtei

aen waren, willende hem met geweldtden kee.

toebalen, en fcbrecuwende dat nu de Lipper-

fchans in de macht der vyandcn , en tot de Stadt

felve le befchieten , beqaaem geworden was, ha
tijdt wierdt fich felven over te geven, ten waei

men een bloedbadt , en een moordkuyl van dc

Stadt begeerde te maken.
Ondertuflchen was mede de befeitinge , b«-

ftaende «yt vijftien of feftien hondert Mannen ,

veel le fwack om de buytcn- en binnen-wercken
te
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De Prins van Oranojen, 55

ebefetten ; en foofoodanigh een bolwerck van

iefeStaec. fooellendighlijck en flechielijck be-

lörght, denVyandt lot een roof gegeven- De

Capiteynen verfocbcen Krijgsraed , om fich dees

IC beraden; maerde Colonel van Zanten, die

3oor het afwefcn van den Heer fuchen ,
alfoo cite

noodiger elders re doen hadde , hei bevel badi

,

aoegh dat af, en handelde alleen ,
bencffcnsden

Majoor Co;ei. de Colonellen , en eenige fchel-

men van Capiteynen , beflooten dat de Krijghs-

bcfettingcde buyten-pjftcn vetlaten ; en alleen

die van bmnen , die de Burgers aireets niet meer

befchcrmen wilden, befetten loudcn.

Op dien lelven dagh ibnden de Burgemeefters

een Siads bode aen de Hooit- wacht, diele met

een brief aen Condé wilden uytgeiaten hebben;

maer de Hopman die aldaer de wacht hadde.wil-

de het fclve niet toelaten , Tonder van den Com-
mandeur dact toe gelaft te zijn : maer defe ftond

het hacft toe ; waer op de Botie uy tging, en noch

dien felven avont, met twee Trompetters van

Condé, weder binnen quam. Op den vierden be-

gaven fich de Burgemeefters in een Koets , be-

neffens een voeder vat Rijnfche Wijn, na den

Prins van Condé ^ ondereen ylfelijck geroep van

Wijven om verdragh ,
gelijck die ^ door een deel

fchelraen van Capiteynen opgemaeckt waren.

Ondcttulfchen hield de Commandeur, Ma-
joor, de CoWoncWcn Hoenderbeeck. Uiemvlaadt y

van Haeflen ^cn de Hoplieden HinycJJeen ^4»ngers ,

met malkander Krijghsracd , fonders anders ee-

nigen bchoorüjcke vergaderingbc te leggen , of

kenniffe van hun doen aen de andere Officieren te

geven , en Tonden l^ieuwUndt cn Mcf^ers uaer het

FranTche Leger af , om in ftike voor het G uarni-

foen de Capitulatie cn het verdra^ih le maecken.

Wacrlijck een fnood en verfoeyclijck beftaen

,

D 4 cn
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56 UnTCUnghfchap vanJijü Hotg^eyt

en verderftelijck voor alle Krijgsiucht en trouw
cerfaemheyt.

De vijfde van defe Maent, zijnde Pinxterdagt

was tot de tey ckeninge derTradiaien beftcint

waer loede Hoofden van de Burgery , en Krijgs

befeiiinge fich , op ttraffe van nulliieyt • vroegh
fich by den Pririce van ConcU moeften lateo vin

den. Soo haeft quam daer de Commandeur niei

of Condé legbt hem een gefchrift voor ; om he

felvete Icfen , enaenftonts, londer legenfpreec

ken le tcyckenen , of foo weder te vertrecken

gelijck hec ecrfte gefcbiede , (onder daiier een ee«

nigh woordt tegen gefeght wierdt : en aldus, eei

het dagh was , had Condé de fleuiels van de Stadi

al in fijn geweld ; en eer de kloek acht uren floeg

was de befeitinge al , als oorloghs gevangenen ie

de Kerck ; van de weicke een montering wierdi

gedacn , en wierden hen de bcltccken ^es ande-

ren daeghs voorgelezen. Aldus wierdt die aen-

fienlijcke Sierckie , binnen den tijdt van vierda-

ghen vermeeftert , die anderfins, ihdienfc door
trouwe voorforge gefterckt , en Edelmoedighei

Mannen was bclchermt gheweeft , voor geen

macht in foo veel maenden , fou hebben behoe-

ven te wijeken , latende foo heerlijcken Magazijn
(j

vol Oorloghs behoeften , en daer onder meer als

hondert duyfent ponden Bufpoeder, in het ge-

welt der vyanden.van het weicke men den Com-
mijs f\pocl{, de meefte fehulc geeft.

Rees was redelijck gelterckt , en met een goede

Schans over den Rijn voorfic-n^ maer had flecbts

een be^ett^nge van vijf hondert weerbare man- -J

nen , daer de Schans oock het hare van moft heb-

ben. Tufenne had die al befet , eer de Koninck
Rijnberck, en Candé Wefel in hadden , en ter

nauwer noot, had fich de vyandi daer voor g> le-

gerr, of de Schans, door Capiteyn vander Hoe»-

ven
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over.

Be Ir'tns van Orangie. jf

««verdadigbt, gaf fich over, niet tegenftaende

ie blaeskaeck vermetenilijck genoegh gefnorckt

de, ficb ais een foldaeue lullen dragen. Hel

fchut dacr van was al na de Siadt gewend , en

tracht ben al donderende de tijding van hun on-

•eval , eer fy van binnen daer gedachten van had-

ien. Maer zijnde nu alreeis door het overgaeti

an RijnberckenWerelbenaui, wierd door een

Tromperter van 's Konincks wegen opgcëyicht.

-iier op fendi de Krijghsraedt Gemachtighdcn

labei pianfche Leger, noch omtrent Welelleg-

rende , en alfoo is het Verdragh op den negenden

/an defe Maent geteeckent , naer den inhoud van

dat van Wcfel . ais dat het Guarnifoen voor den

tijdi fan fes weecken fou moeten gevangen blij-

ven , maer na dien tydt fich foude mogen ranc-

zoeneren , en daer op is die Piaeis oock overge-

leveri. .

MaerEmmcrick, by de andere in fterckte nier Als mc-

te vergelijcken , had oock de naoed niet, om veel
^^^^^^J^",

jjagen le breecken, het Guarnifoen onwilligh fich

fonder hoop den hals te laten breecken , of oor-

ioghs gevangenen te worden , is by tijdis paer

$cbencken-Schans geweecken , otn dacr ais een

fterck Boiweick voordeSiaet, hun dicnft aen te

efteden : maer

Sei non ea eaufa Triumphos

Comtltar* valet,

had alfoo veel te wachten als de reft.

De Bilfchop van Munfter had nu alrects alarms Handel

eroegh gcboort om van fijner zijde niet ftil te ^^^^n den

tten; nadat by fijn Oorloghs verklatinge hadt
j-^J^^p

uytgetrompet, fchorte het maer aen de davicliick- vaa

heyi. Hy fandt verfcheydenc troupcn Ruytcry Mim-

inhetTwcnthe» die ficb a'-nftonis na de Stede-

kens Ooimarfchen 3 Enfcuede, Almeioo ,
Ooor

,
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Delden , begaven , latende aldaer hunne Salv

garde ; en ruckte daer op
,
gefterckt mei eent'

uoupen van Keur-Keulen , voorde ftercke V.

ftinge Grol , welcke Plaets, die eertijts e-en bef

Overfte foo veel bloedt I enden braven Graej

Ernft het leven gekoft hadde , fich mede lond'

veeliegenftand acn den Bilfchop overgaf, gelijc

oock de andere Stedekens 's Herenberg en Bor

keloO) door hunne beleitinge veriaeten zijnd

Dus verliepen de Hollandfche faecken te Land
terwijl men ter Zee fich vry anders in wefen fte

de, ter goeder uren , indien men alleen van d

2yde , als wel voor heen het Landt te verdedigt i

hadde « en als ware bet genoegh gewceft van di

zyde fich ais mannen teioonen, omaendcan
rfere fich als kinderen te mogen dragen. Ma<
Engeland was in het fpel , en het fcheen men mo
in Engeland des Princen van Orangien faeck be

vechten.

Onfe Vloot had nu al vcrfcheyden mael in he

geficht vande Engellchen gheweeft , en wacht

van uur tot uur dat defelve, met depranfch

macht verfamclt, op hacrlóu afkomen , alfoof

de wind van ons hadden ; maer fy wenden het ii

tegendeel gedurighlijck van ons af, foo menigh*

mael het de Staetlche naer hen roefeiteden. Oj
kondfcbap dat de Vyanden in Sohsbay lagen, fe

onfe Vloot , mer een goede wind daer na toe y er

krecgh op den 7. J any, des morgens vroegh, der

vyandtin het gelicht , zijnde wederzijds in drie

Efquadresgerangeert en verdeelt , en geraeckten

omtrent ten acht uren met malkander in het ge-

vecht. De witte Vlagde , by de Franfchen ghe-

voert , geraeckie met het Elquadre van Banchrt,

de Zeeuwen en Vricfen , aen den dans ; de Har-
togh van yorcJ{, voerende de rode Vlagge , met
dat vande ^tjter, en de blauwe Vlagge ondef
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HlBct aenvallen van dc Zeeuwen en Vriefen op

^•/anfchen ,
gefchiede met (ulck een ge^weldc

,

HHrmen des naermiddaghs ten vier uren niet ee-

en Franfman meer fagh . hebbende liever dat de

ngeKchen cn Hollanders malkanderen wat

moffelden , als dat fy hunnen huyt daer langer by

juden oplecien. De EngeUchen moften oock

fvvijcken , en het wierd feecker , dat Godt dwi

iccr ,
'[ zy door een opkomende mift ,

of de ge-

echiigheydt van onfe faeck , de Engelfchen dee

leynfen. Van d'een en d'andere der Vyanden ,

)leven vier of vijf voorname Scheepen , foo ge-

bncken als verbrand, waer onder oock het Schip

/an Montagu ; hy (elf is verdronckcn , en neffens

liiem zijn veel voorname perfoonen gcineuvelt.

Van de zyde der Hoiianderen , bleef alleen rie

]ofua, een middelbaer Schip, maer het etootfte

, verlies, was in den braven Admiraelt;4nGtr«/,dic

1 in hei begin van den (lagh doodt ghelchooten

wierdt. Dc Engelfchen des anderen daeghs, dic

door een flaghboegh de windt van de Hollande-

ren gekregen hadden, en boven defelve gefien

wierden , omtrent een mijl loefwaert van hen at

ï te zeylen , quam evenwel niei af, en wende het

\ des avonds geheel van de Hollanderen , foo dat

i- op den negenden de Vlootcn malkander geheel

uyt het geficht waren ; waer op oock de Hollan-

dercn wederom voor Walcheren ten ancker qua-

men. De Franfchen hadden fich hier gedragen

als lieden , die maer anderen aen het gevecht hel-

pen » en felver hunne handen genoegfaem te huys

houden. Sommighe meenen dat men dc Fran-

fchen alsdoe ,
bcquamelijck genoegh van de En-

geUchen fou hebben konnen affonderen ,
en hun

verdere vcrfamelinghe verhinderen ; maer het

wierdt, foo het fchiint, ombyfonderc redenen

niet

De Pms van Orangts»,

, met van Gene aen het gevecht.

S9
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ïongeiinghfchap veinfijn Hoogheyt

nietgedaen ; miffchien wilde men die partye ni

te feer verbitteren , om te beter hoope tot et

goed verdragh met Vranckrijckte hebben.

Dit ging*er ter Zee om : lact ons nu eens w(

derden handel te Lande befien. De Prins va
Vordere Condé, naer het veroveren van defc Plaetfen , b(

tocht aenftonts met fijn Heyr naer den Yirel

dct kant , en veroverde op den negenden Iqny d
Fran- Stadt Deutecpm , twee mijlen van Doesburg
:chcn. gdcgen. Op dien feiven dagh trock oock Turem

met fes duyfent Ruyterj voorby Kleef, en ruck

le na Nieumegen, ai waer fijn Hoogheyt de Prin

cevan Orangienahdoen was,ftellcnde den Luy
tenant Generacl JVelderen aiciaer als Gouverneu
binnen. Meq hadde oict anders gedacht of he

voornemen der Franfchen was, Nieumegen w
berennen, en voorts van de Landzijde te belC'

geren , en dar Condi ondertuKchen ergens aen der

Ylfel-kant iou foecken door te breecken ; maei
het fchelms beftaen van Mombas , gaf hen een g
mackelijcker gelegeniheyt om by hcrTolhuy
over en in de Betuwe te geraken. Condé dan tree

van Deutecom naer het ïolhuys toe , en Turen

keert weder van Nieumegen , naer des Koninc'

Leger , dat als noch omtrent Emmprick gecam
peert lagh.

'y'* Op den IQ. deden de troupen van Condé een

nach"^^ proef om by het Tolhuys over den Rijn te ge-

ten over raken , maer wierden afgewefrn en te rugge ge-
tcko- dreven : iy daa begroeven fich aldaer, en wierpen
"^^"* een Baitery op. fxrt Barton de Mombas hzd » ah

CommJÜaris Gencraelover de Cavaüerye, het

gefa^h en d'oplicht over de Betuwe, hebbende
by fich twee Regimenten te paerdt , en foo veel

te voet; metordre, gelijckhy voorgeeft, dat in-

dien de vyandt hard aendrong , en hy gevaer liep

^ rugge gedreven te worden , hy fich by tijdts

naer



Schei'

mety
van

ï)e Trim fan Otangien. 6t

ierNieumegen fou begeven , om aldaer het be-

elwacr le nemen. Maer dewijl de Heer van

helderen alrceis by hem , door het aenfchrijvea

Ian fVm:;^ , aldaer voor Gouverneur bekent was ,

lijckt de valsbeytvan dat voorgeven kiaerge-

oegh. Oock hadt de felve Velt-Marfchalck

Vtrt^. in den felvcn van Men 9. defer Maent, hem
^^^^

engefchreven , datfij'n Hoogbeyt verftont, dat Mom-

y de Betuwe bewaren foude, en dat tot dien eyn- bas.

Ie noch vijf Regimenten voor hem inaentocht

varen ; en niet tegcnftaende hem dit ordere ge-

loegh ware , foo heeft hy op den thienden des

nergens het Voetvolck wcghgefonden , en het

£ ' jcfchut uyt fijo quanier afvoeren laten , foo dat

W *'anncer de Vyandt weder trachtte over te ke-

ft men , het Regiment van den Coionel Soutelande,

W 3en aenval van den Vyand mocft uyiftaen. Mom^
hat ontmoetende in fijn afrochi , hf^' Regiment

van Scfco/, mi'tdric Vaendelen van P4i«evi«. als

de rcft van het onder(}nfjt,dai nu door fi|n Hoog-

heyt, doordien Condt lbo dicht by Doesburgh

was , te ruggc geroepen was . (èyde hen dat hem
de noot gedrongen had te wijeken. en vernemen-

de evenwel, dat de Vyandt die al over de Revier

wai; , Soutelande niet volghde , foo is hy met dat

^ volck, en dai van den Coionel van Gtfr/^, en ee-

ft^
nige Mufquctiiers daerna loegerrocken , wari-

neer de onfe den Vyandt weder deden te rugge Worden

wijcken ; mzer zMoo Momhas (eecker was, daidc icruftge

Vyandt noch voor den volgende dagh , met ge-
Jefj^*^"

weidt de Rivier !bu overkomen, ioo beefihy

[olcks niet willen afwachten , maer beflooien die

*oft te verlaten , en naer Aernhem (kh te bcge- Mom.
ven , en van daer na Dieren by fijn Hooghey t tc l-as vcr-

trecken , daer hy den elfJen , des morgens om- p^^^/^^"

trent ten negen uren by quaoi , niet fonder door

fijn onverwachte aenkomlt een ongemeene onc-

lielte-
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fteltenirte te veroorfaken ; werdende oock (

Heer Wtrt:{ met twee Regimenren weder na (

Poft gefbnden , om die te bewa. en , daer hy die

felven dagh , noch tegen den avondt aenquam
maer nochgefcbut noch befchantfinge vandt.

Op den i2. is de Prins van Con^e , beneffei

Tutenne , des morgens vroegh op de Poft aenge:

vallen, daer fich ^Tir/i^ dapper genoegh gedrï

gen , en goede cegenftandt gcdaen heeft , maer t

fwack zijnde , is die Poft eyndelijck. alleeniglijc

door het fchclms verlaten van Mombai , vermee

ftert, zijnde oock deTooren van hetTolhuy;

daer een Sergeant met acbtien Man oplagh , ver.

,

Oc laten. De Vyandt onfe Ruytery navolgende

J^y*"''5
onimoetede het Regiment van Alua , het gee

de Betu- door Weideren uyt Nieuracgen , als wel we '

we. tende hoe veel aen die Poft gelegen was , tot oa
derftandt daer heen gefonden wierdt : en nu ge-

heel moede en mat van marcheren was, het welc

ke daer over meeft geheel in route geflagen , ei

tot onder Nieumegen vervolght wieidt , alwae

terftond ecnighc Franlche iroupeu de SterckK

Knodfenburgh berenden. Dele overtocht vai

den Vyandt in de Betuwe, quam hem evenwe

al dier te ftaen , dewijl Condé felfs met noch ach

of tbien Hartogen , en andere Grooten g'^queif

wieri * de Hartogh van Longueville , Monfieur di

Guitry, de Marqm d'MrtjJon , de Graefvan Nogent

du Vlejfis l^rajlm, en anücre Grooten doodt ge.

fchootcn wierden.

Tttr5««« was foo dra niet over in de BetuwCj

of hy treckt op Aernhem aen , terwijl een ande-

ren troep de Betuwe doorliep , die op den i^. hei

Stedeken Heuften innam en pionderde; irec-

kende van daer naer YflTeloort, daerie den gehee-

len namiddagh tegens d'onfe, die in de Veluwe

waren , fehooten , en des nachts over den Rijn
in
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de Veluwe quamen, foo datfeop den 14. Aern- voorts

m van beyde zijden belchieten konden,foo dat

edaer binnen lagen , des anderen daegbs , zijn-

m :de if. al begolten te verdragen , het geen foo

K icftigh loegiiigh , dat de Franfchen al binnen

ocken eerde voorwaerden geteyckent waren,
^^^'^^^

b .eoock, dewijl geen pen en inckcby der handt

as ,
ongeteyckenc gebleven zijn. Op dien fel-

:ndagh laghTmwwe al voor deSchanis Knod-
,

nburgh , een Itcrcke en ramelijck beforghde
^"

cbants , daer hy des anderen dacgs den 16. voor

sn middagh ai meefter van was , (ónder dat daer

! och ceiiigh gewelde op gepleeght was. Turenne

ad de bclcitinge toegc(iaen naer Groeningen te

eckeii , en begolt lerrtondt uyi de Schanis de

ladt Nicumegen tebefchieten ; maer hy felfs

ipcock noch op dien fel ven dagh met fijn Leger na

|j|encken(cl)ants , fendende dien en den volgen-

HR dagh eenigh volck na Thicl , dat (ich overgaf

Irt n Salvtgarde in nam » gelijck lich de by na on- Thiel.de

^.fvinbare i>chantzen van Voren en S^. Andries,
^g^'^^Jj"

punede op den 19. en 20. ovcrghegeven hebben, vorcn'^

rWic heeft oyt van diergelijcke maniere van over- en st.

f vinnen geleien ^ en in der daet geen overwinnen Andiics.

jtóvashet, maer alleen overgeven : en is dat alles

p^een grootcr fchelniftuck als oyt detel heeft uyt-

ITl'ebrocyt , foo ilfer noyt van eenige gehoort , dat
I , ick uyt gramfchap niet erger en fcgge.

O Patrta 0 divum domus Uium-

Op den 17. was Turenne al met Schencken- Schenc-

fchants doende , daer hy vart fijn loopgraven en r^"\„
L • r 1 i \- r 1 IcliantS

approchen aenbracht; hy lietie door fijn Trom-
petter opeyfchen , en den 18
mectter af , piet tegenftaende daer een befettinge
van viiftien Compacinien inlagh , en foogingh
die voortreftelijcke Veftinge , de fleutel en bol-
werck van ons Nedctlandt , een Piaets altoos

voor

vermcc»

was hy daer al Ac"»

1
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voor onoverwinnelijck geacht , over genoeï

met volck en genoegh met voorraedt voorfiev

maer van een Ichelm gccommandecrt , die bu-

ten kcnnifle van den Krijgsraedt, de Üy ilegge ,

bad verfonden, eneenwcrck dacde Heer H^ij^

aldaer hertelt hadde, weder doen flechteuha

fonder tegenweer in vyands handen , niet

hetrtael, maer door gout gedwongen , over.

Terwijl fat de Biirchop van Munfter na

veroveren van Grol > mede niet ftil ; maer ma
te fich aenftonis meefter van Brevoori , Loche

cn wat daer ontrent meer re nemen was j en v

toonde fich den 14. opde Stadsweyde, of

meentevoor Deventer, willende daer de beeit

van daen halen , maer krergh flagen in d« pla

van buyt , vallende die van de Stadt moedigh

noegh op hen uyt j maer den 16. liet hy (ich

fijn geheele oorloghs macht , beneftens die v

Keur- Keulen , daer voor fien , om de plaeis m
belegeringe aen te tarten ; terwijl fich de Koninc

van Vranckrijck mede voor Doesburgh üoegb.

Sijn Hoogheyt , fiende nu oock Aernhem ve

meeftert , en den vyant aldus meefter van de V
Juwe, vant fich onder dies , om niet van acht

ren overvallen , en geheel geflagen te werden, g

nootfaeckt , me: hci Hey rleger den Yflel te ve

Utcn , en hebbende een gedeelte van fijn mach'

in de Steden aendenYird. en een andere onde

den Generael Alua door Vrieflandi verdeelt, e

het fwaerfte Gelchui , met de voorract van o'o

Jogh en leeftocht , in de Steden Doesburgh, Za
phen, en Deventer geb; acht , is met de reft vai

fijn volck den 14. van daer geirocken , en den 1 f

des avonts voor Utrecht gekomen , daer hy d«

Poorten geflooten vand , en htt volck over dagt

en nacht in aentocht geweert hebbende , ver-

moey t en verhongert zijnde , dien nacht fc
"

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



De Pms van OrangUn . 5

y

ververfTching, laefFenis ofverquicking, daer buy-

tcn leggen. Hy verfocht binnen gelaten te wor-
mti aenbicdinge dc Siadt le belchermen

,

en

Dc
Prins

voor U-
trccht

indien fydefcivena behooren wilden laten ver-

ftcrcken , eenigh landt onderfeiten , en hetgeen

hem hinderlijck was , laten afbreecken ; maer die

van Utrecht konden daer toe niet verftaen , maer
begeerden dat hy bnyten gelegert fou blijven, al-

foo de inquartieringb en inlegeringh de Borgery
befwaerlijk fou vallen.Eyndelijk quamen fy over

een , dat daer dc twee Regimenten , die op de rc- moet af.

partitic van Utrecht ftonden , binnen fouden ko- trcckcn,

men.Maer aUb by de Heeren Staten van Holland
eoordeelt wierdt , dat men daer mede die poft ,

ndienle acngetaft wierdt , niet fou konnen hou-
den , heeft men beflooten Utrecht Utrecht te la-

ten blijven, en Holland ubi fumma rtrumy daer

het alles aengelegen was,te vcrdadigen. Het Le-
M dan is den 17. weder van voor Utrecht op-
ebroocken , en vertrocken om de poften van

JVeelp , Bodegrave , Goverwellefluys , Schoon-
oven , Gorcum , en dier ra den Uythoorn tc

bcfetten.

Het is leverwonderen wat oatftelteniiïe defe

inbrcucke der vyanden overal maeckte. Utrecht
Uecn fcheen na den vyandite wachten , en heb-
ende geenfints hecgedult, fijnaenkomft te ver-

eyden , fondenop detijdinge van het overgaen
ao Aernhem , terftont daer na toe , om hen hun Lrrrecht

Staet aen te bieden , en Sauvegarde tc verzoeken

;

maer iy moften noch al verder om hun heyl en vyan

J

iroofter uyt , dewijl dc Koninck nu voor Does-
burghlagb. Men fette den Trompetter op den
looren, om op te blafen , wanneer de Franfchen
aen fouden komen; maer feven mijlen in het ron,-

de was niet een Franfman te vinden , al had men
hem tegen t^out willen opweegen. Op den 18.

E Mies

Oi>.
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blies hy op , macr het was een onvolmaccktt

vreught , alfoo het ecnige uytgefondene Burger;

waren , die weder quamen , fonder daife eet

Franfman vernon:ien hadden.

Veel evenwel van de Grooten en Regeerders

die foo veel vermaeck in die verandennge niet

hadden , begaven fich van daer , veel huyfen eo
^

winckels ftonden geüooien , in verwachtinge wai 1

hier van komen foude , of by ben alleen met lau- Q

vegarde voorfien, dan of hy fijn oorloghs macht,

of een gedecliefoufenden, en daer mede dc be-

fittinge van hun Stadt nemen. Men had onder-

tuirchen geen voorwaerden bedongen , en alles

ftondt ter gunfle en believen van fijne Majefteyi

Sommige waren crnftigh bedroeft en in duyfeni

vreefen ; andere die milfchicn hei minftete ver-

liefcn hadden,waren feer wel te vreeden.de Fran-

1

fchen waren goeiaerdige en beleefde lieden ,
Ij

hadden met de andere overgegevene Sreden wel.

en trouwelijck genoegh gebandelt , fy fouden bet

i

met hen oock wel doen.

Dc mecfte van dc Overigbeyt ftelden heb ge

ruft in bet geenc alreeis by henvaftgeftelt was,

en hadden ficb liever aen de TriumpbanteFran-

fchen , als aen dc oeergeflagene Hollanderen te'

houden. De meefte Burgers evenwel wilden bun i

Stadt noch wel befchermcn , maer wat vielVr te
•

befchermen , men had de befcberminge van den

handt gewcfen , of foo aengenomen , dat die hen(^

niet konde helpen , maer Hollandt fecckerlijckr_

fchadelijck fou geweeft hebben. Soo veel itleii»*

van , de jacht had by de Hecren van Utrecht fooi

groot niet geweeft, indienfe hun eygene faekcn:

wijs hadden willen zijn , en fich van de tijdt die-i

nen,om in hunne faecken te voorfien. Condé lagt

aireets rot Emmcrickgequeift . deKoninckwai

2cn den Yird , en Jmenne omtrent Nieumegenj
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(oodac hen dele loo rchiclijck noch niet op den

lals ftonden te komen ; maer

Stfata deuft mens non lavafuijfet.

et laccher fco gefcbapen » men wilde liever na

fijn verderf loepen , als het lelve inwachten.

Eyndelijck quamen op den 20. lunydeKo-
nincklijcke Saivegarde met twee Trompetters

binnen, waerop niet lange daer na deFranlche

belctiinge vo)ghde ; waer op men aenftonts voor

de gebeelc Provincie beftond verdrach te maken»

en loo al de cnheylen die daer op gevolght zijn

te brouwen. Dewijl Over Ylfel daer door voor-

wende van Holland afgelheden re zijn , en der-

halven het voorbecit va«i Utrecht volghde : in

Vrieflani iagh het werck oock al klaer, en in Hol-

Jandt ftond laet niet veel beter , de meefte van de
Steden Ipraken oock al van Saivegarde , en goede

Raed was over al ducr : de hooge Regenten fa-

ten Ibtrmigemet de handen in het hayr,vraegb-

de men yemand na laed en daet , men trock de
rcbouderen , en fcyde mer den Heer de ^hi,daer
tvaerandirs met te doen, aheengoet verdragb te ma^
ken. En al delen uytteriten noot quam van U-
trecht, en vervolgens van O ver- Ylfel van daen

,

als de nacfte wallen van onfe Siaet.

Maer waer was nu dat hooge bcleytvan defe

wijfe mannen, en afgoden van die hartneckige

Baftaerd-HoÜanderen. Sy die foo op hun Con-
duiten in de Sond. op het befchermen van vreem-
de Kroonen, op hun bravaden tegen degrooifte

Vorlten vni» Chriftenrijk , hebben geftoft , kon-
ncn nu hun eygen Vaderlandt niet befchermen

,

als achtcloofe loeficnders en onberade raedslie-

den , of willen het niet redderen , en fien het foo
jammerlijck verlooren gacn , als trouweloofe
Godc en eer-vergeten fchelmen. Gaetnuhecn,
onbedachte^ haiducckigen hoop , bidt noch aed

Ë 2 die
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68 Jongeltnghfchdp van fijn Hooghejt

die a en ons aller verderf gefochi hebben , waet*

digh om met hen allen dien bitteren dranck te

drincken, die fy foo heylloos gebrouwen hebben.

En verfoeyt dai lattelijck goei dat u met fulck

een gcvolgh van redderingh en zegen van den

hoogen Hemel gegeven is .onwaerdigh deel daef

aen te hebben ; en verwacht dat ten lastften , dat

noch ons Vaderland door dien zegen , behalveo >^

alleenlijck voor u, lal geluckig zijn.

Wy hebben den Munfterfchen Biirchop voor
' Deventer gelaten. Defe Stadt was trefFeJijck ge-

fte-ckt, en met allenootwendighcden , oockeen

irettVlijck Guarnifoen voorfien * daer behalven

het oorloghs volck noch 14.50 HoUandfche Boe-

ren in lagen , beneffens een brave Borgery, te fa-

men over de 1 0000 weerbare mannen, alle wel

getint het uyterltc te wagen , en den vyandt i<

verduren. De Colonel Sfec^e> mede Bevelheb

ber over de Provinciale macht, had het gelagt

over het Guarnifoen : defe had veel gemeenlcbaj

met den Commandeur van Coevoorden , detf

Colonel Broerfma , die van fijn Hoogheyt in die

Sierckte niet wel vertrouwt zijnde , van daer oni»

boden, en in Deventer geleght had, daer men
oordeelde dat hy ten minften foo veel quaets niet^

fou konnen doen. Veel onder de Regeerders war
renweynigh Staeisgefint, en derfden felve weP
voorflaen , datfe fich beter onder de vleugelen

van deo Arent , als onder de klauwen van den

Leeuw fouden bevinden,om foo meieenen nieu-

we gunften te winnen, en uyt hunne <' 'deachier-

ftellen te Ipringen. De BilTchop irock over den

Yffel , om dat hy aldaer de befte gelegeniheyt

'badile'.'iom achter de heggen en hoven , de Stade

te naerderen , en van daer die met fijn bomben
en granaten te belchieten * gelijck hy op den 20.

begonnen heeft te doen , waer door ecnige, doek
geringe

'
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geringe fchade veroorfaeckt is : op het welcke de

Commandeur , tot voldoeninge van de Borgery

,

aeuboodc een uytval te doen ,
gelijck gedaen

wicrdt, wel niet geheel Tonder gocdt ^fcvolgh ,

inaer met voordacht foodanigh aengettelt , datter

geen groot werck door konde uyige wrocht wer-

den : terwijlen begott men dapper van de over-

zijde van den Yifel , met het fchieten van de

Bomben voort te gaen. Maer des naermiddaghs

,

t tvierd door eenige Heeren , buyten kenniile en
' raed van de Burgery ofMilitie , een briel'aen den

. Bitfcbop , om ftiiftant van wapenen , en vry-ge-

I:
leyde voor eenige afgelbndenen, gcfchickt : wel-

jt kc afgelbndenen , met eenige byibndere africh-

li;
tinge» naCampen en Swol, om nader overflsgh

Itj
«n advijs wilden reyfen , om aldaer wegen des

Biirchops bekcntmakingc , als dat hy gelint was >

deStadi Deventer weder hetKeyferrijck toe te

:
voegen , te beraetflagen.

Van gelijcken wierdt op den 2i. weder een

Trompetter na buyten, om ftiiftant van wapenen
• t^efonden » dewijlfc het geklater der Bomben niet

el mochten hooren, gelijck oock eenige die den

orlogh moede waren, al ecrfe terdeegen be-

onnen was, en welgaerne daerfe maer üylen
aren,voor Arents jongen wilden aengefien zijn,

et lieten den noot allcntbalven te vergrooten

,

,

feggende , datter nu hier , dan daer inde Stade

' brand , en andere ongelegentheden waren ont-

ftaen, ombetvolck aldus een fchrickaen te ja-

gen. Men beriep oock de gefwooren gemeente •

Iwaer men met de meefte ftemmen befloot , dat

en de Stadt fou overgeven ; waer op dry Ge-
deputeerden, fonder kenniile van het Krijgsvolck

cnBurgery, na buyten gingen. Doch de Com-
mandeur hadt daer goede kenniflc van , gelijck

r
. wede de fchelmfc Bmrfma , die genoeghfaem

E 3 d'aen-
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d'aenrader van het werck was geweeft.

Terwijl men aldus buyien doende was met hj

verdragh te maecken , deed men een ftraf verbef

aen de befettiii)* van op den vyand meer te lchi{

icn, opjijmraf; boewei defelve vierigh en yvl

rigb genoefjh was om hun plicht te doen , en d^

vyands wercken om verre te werpen. 1

Het was tegen den avont wanneer het verdri

gcQooten wierdt , en dat niet alleen buyten kei

nilie van het oorlogbs volck, maer oock met u]

fluytjngvan hetfeivc , dat alle. bcneffensdebc
^

ren , oorloghs gevangenen moft blijven ^ en alfo

verrieden defe trouweloofe Ichelmen , die geen

die gekomen waren oen hen by te iiaen , en hu

leven te wagen, tot behoudenis van hunne vr;*

heyt , die (y als de felve onwaerdigh , lbo fnoi

del ijck voor dc ve.ckeiis, om foo le leggen, wiei

pen. Pen felvca ccn en twiniighttc , laet in d

nacht , gcraecktc de Stadt noch in bet gewelt dei

vyanden.dic les fulcke fchenders fou hebben koi

nen uyiharden.

Maer hetwa? ..c- .^uc.a.cti niccgenocgh al

foo hun Vadcrlijckc Siadt verraden te hebben

maer hun goddcloosheyt en verfoeycUjken zïvir

molt fich noch verder uyiftrecken. Sy hadde

opdentwintighlte, den dagh voor hunoverge;]

ven, na Campen en Swolleom bericht gele

den , nu konden fy de (clvc Srcdcp dacr van dl

nen ,
gelijckfe benctFens een Commiflaris va

denBiflchop, en twceTrompetjérs . Qock dei

Burgemeeftcr Lefpiero nacr Swolle Tonden , dac

men , naer vcrhael van het geen tot Devcnte

voorgevallen was ,
oockaenbiedioge van de fel

ve voorwaerden dede; maer de Coionellen Bam

phteld en [{ipperda , de lucht van dele onderhandef

jinge krijgende, hebben fich by tijds met hunn^

Kegimenten uyt de Scadt gewcccken . als nicl
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1

ruiende, gelijck die van Deventer , als honden

n het kot gejaeght worden. De overgeblevenen

wierden evenwel ayigelaien ; macr dit getal was

e wey nigh. en foo veel ontrouw met eens waeri

:

:n foo dcdenfe gemeenlijck daerle maer weynigh

jefetdnge vonden. Swol dan verdraeght dien fel- Swol

^en dagh, hoewel de onderteyckeninge tot des ^^„^
mderen daeghs verfchooven wierd ; en misbruy- voorts

kende onder diefden naem der Staten van Over- seh<:c,

Yüel, daeght al de Sieden en Sterckten van de
^.^.^j

Piovincie , om terftoni (onder eenigh verlies van

tijde daer te komen, en hun verdraghelck voor

Tich fclveo te maken; waer op den drie eniwin-

liehften alle de Steden enSterckien van Over-

Ylfel , Provincialiier foo een fnoden en onwaer-

dizen vyand in handen worden geftelt. DeOm-
merfcbants , met het nieuwe retrenchement

,

lonisom in een moeras bedooten liggende.wierd

op defe tijdinge, mede van haer befettinge op den

viereniwiniighfte verlaten. Waerlijck een Teer

fchrickelijck , en voor de nakomelingen onge-

looflijck werck. En fommigc van dele Steden en

:hun Regeerders, derven noch met verantwoor-

I dingen te voorichijn komen : lbo verre dti)tt hen

1 noch de uyterfte onbefchaemheyt s maer hiet

fou Claudianus mogen fingen :

Heu Heu quam brevibiti. psreunt ingentia caufjs

!

Imperium tanto ,
qu^fuumfanguine : tanto

Servatum quoi nulle ducum peperere Ubores

Quodtantts ^manamantis contexuit annis ,

Prodttor unm mers angujlo tempore vertit,

Eylaes hoegrooten facck vervalt in ko^^^" tijd l

Die heerfcbappy.bewrocht met loo veel bloed

enftrvid,

Door foo veel Helden fweet tot aen den top ge-

ftegen , _

cn
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Na foo veel jaren Icets den Batavier verkre^enl

Dai cns Voor-ouderen (oo dier en koft'lijck

ftond, \

Werpt hier een fcbelm of twee fbo kJackeloo'

te grondt.

De Munfterfchen BiflTchop komt dan hetbefi

alleenïgh le nemen van die koftelijcke Plaetfec

naer Deventer , van Swol , Hattem, C^mpenT
Swartfluys, Gcelmuyden, Haffeit, Blockzijlj

Steenwijck, Meppel , de Schants te Rouveer
d'Ommerrchanis , en om fijn wiecken noch vci

deruytte ftrecken, overvalt denKuynder, oj

den Vriefchcn bodcm^ en waer by in goeden ftaei

geweeft om voort ic trecken , hy bad Vrieflandi

al incdc als een bagge aen fijn Mytcr geheght^
dewijl de Overfte Alua , met fijn bybebbenc"

troepen, geheel lot onder Leeuwarden geweecF
ken was. Wanneer nu defe fcboonc Pfovinciei

verovert was,hebben defegeeftelijckeen wereld-'

jijckc oorloghs-lieden defcn buytonder fich ver-

deelt : Deventer was voor Cheur Keulen, Kaï

pen voor de Franfchcn , Swol bleef hen alle drie'

gemeen , de reft was al te famen voorden Mun-
fterfchen Overwinnaer ; maer wy beleven de tij-

den, Godt zy gedanckt, dat al defe grijpende

Wolven alle even veel hebben.

Dï Koninck van Vranckrijck was , als gefeght

is, op den fevcntiende voor Doesbur^»h geko- i

men , en hoewel de plaets van binnen lamelijck
f

befei was , foo heeft fich evenwel defe Plaets naer

weynigh wcderftand , den een en twintighfte

aen den Koninck overgegeven , waer van de O-
vcrigheyt de Ichult op het Guarnifocn, en dit

weder die op de Overigheydt Jeydt. Van daer

ruckt de Koninck voor deSiadi Zutpben, daer

by , fonder veel moeyie», op den vijf en iwintig-
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bVe Pms van Ormgien, 73
van defc felve Maent meefter geworden isi

[hoewel de Plaets van alle nootdruftwel voor-

fien , en met een goede befeitinge belbrght was

:

ï dcKfijghslicdeo en Hollandfche Waerdgelders,

zijn in beyde dele Sceden gevangen gehouden.

Dewijl het werck nu aldus aenden Ylfel bc-

fchickt was ,
begeeft fich de Koninck van dacr,

èn komt met fijn Heyr, overAernhcm, op den

Teven en twintighrte van defe Maent by Utrecht,

daer hy omtrent deSiadt fijn Leger floegh, en

al de Steden van die Provincie met bcfettinghe

Kjorlagh , als Wijck ic Duerftede , Monifoort

,

udewater, YiFelfteyn, Amersfoort ; en de Gel-
irlche Steden Hardcrwijcken Eiburgb j oock

Woerden in Hollandt : en alffer eenigh weynigh
voet-volck omtrent Naerden quam , was de

fchrick (oo groot dat die van binnen hun geweer
van fich wierpen , en fich wech packtcn , fwem»
m<':jdc lelfs over de graften » endeStadt voor de

V • aiiden ten beften latende. Muyden was oock
al ^.enoeghfaem door vijftien Mannen ingcno-

De Ste-

den van
Utrecht
cn andc'
re van
dc Fran»

fchcn

verf.

m- n , maerdel'e wierden weder te rugge gedre-

n : al welcke voorizank de Franfchen foo moe-
ghde , daife al naer den wegh naer Amfteldam

vr:icjjhden, om fich daer oock meefter van te ma-
ken , maer defe was het door het opgefonden wa-
ter, afgefneden-

De Koninck hieldi fich in het Leger buycca

Utrecht , en quam op den vijfden Juiy, vergefel-

fchapt met den Hartogh van Orleans , die van

Monmouth, Luxemburgh, en andere Grooten
binnen de Stadt, en reedt te Paerde de Siad door,

maer vertrock aenftonts weer naer het Leger , na

dat hy den Hartogh van Luxemburgh' tot Staet-

vooght over de Stadt en Provincie getteii had :

Stoupn , de Overfte der Switzers , maeckte hy
Commandeur van de placrs.

E j On-

ninck
komt
binnen
Utrecht
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74 loHgelinghfchap vanftjn Hooghejt

verfla. Ondertuflchen was hec in Hollandt jamm
gent- lijck overhoop, dc gemoederen tot het uyie

h'^^JJ" toe verflagen , en de onordere foo groot
,
dat

*
dien de Koninck met fijn macht voort te trecke

had konneo beüuyten , niet alleen Amfteldarr

maer oock by gevolgh geheel Holland, roiflchu

in üjn handen louden gevallen hebben. Want

dc vergaderingen der Regeerders wierdal oves •

geflagen , pf men het alles opgeven , of de Stat

noch verdedigen foudc. Veel ftelden voor ,
dai;

fe niet weerbaar genocgh waren , daiter volck e

alle andere nootwendigheden ontbraken , en di

men . wanneer de V yand quam, hem de üeutelc

behoorde tegen te brengen. Andere wilden weer

bieden , wierpen bctfftweringen en belcbantfit)

gen op, en langhs alle de toewegen de brugge

afj en dat alles met Tulck een onordere, dat her

achtcrfte voor, bet voorfte achter, en alles c

i oniijdigh . of verkeerdelijck gedaen enaenge

vangen wierdt.

Gefan- Dc befte raedi die men vinden konde, was dr;

ten naer Qef^n^cn nacr Engelandt , en foo veel andere n:.

bnfcn den Koninck van Vranckrijck te fenden .
om t(

den Ko- lien , of men tot een lijdelijck verdragh fou kon-

"'"«•^ nen komen, van welcke laetfte befendnighe d<

vunck. Heer deGioot de voornaemfte was. Men wil da

Mick. die nacr Engelandt gefonden waren ,
geen andere

laft hadden, alsieverftaen wat het believen var

fijn Majefteyt was maer dat die geene die naer

het Franfche Heyr gingen , volle macht hadder

om met den Koninck van Vranckrijck te hande-

len , en op fulcke voorwaerden als men beft lou ^

konnen bedingen , het Landt over te geven.

Maer die van Zeeiandt , in hun gefchrift van

den achten twintighften Juny ,
floegh derede-

nen, by Hollandt, defe befendingeaengaende.

afj dedehaerverklaringedaer tegen, als zijnd
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w„ ongehoorde faeck in defe Landen .
yemandc

en volle macht, fonder een vattgcttelde inttru-

tie, omtrent het handelen met eenigh Votft.

•eel 'min den openbaren Vyandt, ic verlecnen,

'oornamentlijck daer de faecke vandenGodis-

licnd» vryheyt, en wettighc beUierigh van dit

>idt. fulck een merckelijck belaoghin hadden ;

-aecken dcrhalven defe befendinge tegen , en

:Iden die voor ten boogttenbedenckelijck. _
De Gemeente mcrckende delen handel, en dat ken.

; de Regenten radeloos waren . en dat hen onder-

cuiïchen het uy tetfte gevaer drey ghde, vertoonde

fich in verfchcydc bewegingen , fomraige haeU

den hun gereetfte middelen by een , verfondea

die naer OoftenWeft, ja Vranckrijcken Enge-

landt felfs, en volghdcn met hun huysgefinden ;

'

en alfoo wierden oncyndelijcke fchattcn uyt het
'

Landt gcvoert, en de Staet alfoo van hare lenu-

\ifen ontbloot. Andere namen de wapenen mee

ccnverbacfdemoed, of eerder wanhoop , inde

hand. In fommigc Steden deed men yets,om het

voick te believen , in andere wederom niets tot

tegenweer.

Die Poften van Holland evenwel , die men be-

fei hadde , wierden in ftaet van wcerbaerheydc

gebracht : tot Amfteldam fteeckt men dijcken en

dammeni deur , en
j
aeght het water op het Land ,

de befte tegenweer die voor als doe te vinden

was : men leght üytleggers op de ftroomen

,

voorfiet de wallen van Gefchut, vcrdubbeltter

de wachten, en daer op den achten twintighfte

luny van het Raedi-huys verkondigen, dat de

Hceren Regeerders ten vollen beflooicn hadden,

de Stadt ten alderuyterften te befchermen. De
^' Burgers uyt den Haegh en Rotterdam , wierden

na de Legerpoften gefonden, die van andere Sie-

^ den na de Hollandifche Fronticrcn , Keufden ,

Gcer-
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Geertruydenbergb,Breda,de Klunder,den B
cn andere plaetfen meer.
Maerof dit wel eenigetrooft gaf, de gem

deren der Ingefetenen wilden fich daer m
noch niet cc vreden (tellen.nu het quaetals op
hoogbfte was , lagh men ecrft om na de oorfa<
daer van, de blaeuwe boeckskens draefden
met menïghte de Winckels uyt en in . die de
mecnte met weymg gaende maeckien. D? Rai
Penfionaris deVTtt, was al over langh verdad
en door den haet, die men oordeelden, en M
fonder gront, daihyhet Princelijcke Huys v]

Morren Orangien droegh , niet weynig verdacht ; als ba]
de hy onder de hand dit werck helpen brouwq
en om fich felven in ftaet regen dien opfchieie^
den telgh van Orangie te houden , den Sia)

vyandcn verweckt , die le voortvarende , in

i

plaets van een quael aen een lidt te beelen , aldi

het geheele lichaem vernietighde. Men wift w;
hy al had te wege gebracht en aengcvangen , 01
dien jongen Vorft onder de knyen re krijgen, ef
achtchem geenfins met fijnen aenhang tcgoet -:

liever te wülen van Heer als van Staet verwilfe'
len. Men oordeelde hun uytvoeringcn ter Zee»
als uytwerckfelen vaneen afvallende moed, et
een verbittering tegen denEngenfchen Koninck'
verwante vandefen han gebooren vyand , endt
flapheyt tegen de Franfchen gebrayckt. een flagl

van believen, omdietevriendetehouden, di(

men in de armen meende te vallen. Duy fcnc ftuc

ken wierden tot nadeel van hunne Conduiteti
voor den dagh gehaelt,komende alle daer op uyc,i

dat fy.indien geen Land-verkoopcrs,ten minfter
nalatige waren, om de Staet, diefe naer hun wille
niet konden befitten , fclfs tegen wil een ander in

de handen te laten vallen , wanneer macr her
voorwcrpfel van bun ongenoegen daer van ver-;

ilccckcn wierd. Hei
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Het was ter felver üjdt, cn uyi dien fel ven oor-

•ck en opmerckinge, dat de Heer foban de Witt,

aedpenfionaris , looals hy uytde Vergadcrin-

! van de Staten van Hollandi quam ,
door iwee

)onen van den Racds-Heer ifander Gratf , cn

)ch twee anderen , niet verre van den V y ver-

;rgh , aen de gevangen-poort aengeranft. en ge-

. iiettt wierdc , die onderlinge btflooten hadden

Ie» Iclven Heer af ic maken ,
geloovende een naris ge-

-erckvan Bmttus te fullcn aenrcchtcn , indicnfe q^tft.

em , als het werckmiddel van dcfe gemeene el-

:nde , aen een kant hielpen. Het wcrck leyi al-

as in fijne omftandighedcn.

Defe twee Soncn van den Raeisheer vander

Jracf , willende oock niet nalaeiig zijn om
befte goederen , cn die van hun ouders me-

llein vcrleeckering te ftellen , hadden bequame

i'clegeotheydi gevonden het felve te doen, heb-

ilcnde dacr toe de hulp van fceckcr Metfelaer

:)efproocken , om des nachts tulfchen Dings-

iagh ende Wocnsdagb , zijnde den 20 en 2£

i|unii , hun voorghenomen werck binnen hun

puders huys ic komen helpen uytvoeren , met

het aenbrengcn van noodige kakken fteen , was

Ijoyft de voorfeyde Meifclaei . des Dingsdaghs

!'s middaghs by baer ghekomen , hen feggcndc

id'acnftaende nacht daer toe niet ic fuUen kon-

;ncnlich vcrlcedigen ,
dewijl het fijn wacht was,

iverfocckende uyiftcl tot 's nachts daer aen 5 'ten

vrare men van fijn Bevelhebber verlof wift te

bekomen , om vroegh van de wacht te mogen

afgaen. En als men verftondt , dat Cornclis de

Bruyn fijn bevelhebber was , fochi men hem
acn fijn huys . en daer na tot Capiteyn van Lcu-

wen op de Gevolde gracht, daer oockdePott-

mecfter Borrebagh ©p dietijdt was ,
aUoofy te

lamcn met dc Vacn Eorgercn na de Glundert
waren
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waer warewaren geweeft

reeckeningh, de Compagnie of het Vaendel
gaende , op te maecken. De Bruyn dan , z

verfochc om de voornoemde Mei(elaer

vroeger van de wachtte willen laten gaen,

fulcks loegeftaen. Defe de Bruyn daer na

lekens ghevraeght zijnde , of hy by den

noemden Advocaet Pieier van der Graef
avondts op dc porde wilde komen, alfooP

hun beyden maer alleen in huys waren , ft

het toe, mits dat de voorfchrcven Borre

mede mocht verlocht worden , gelijck gffch

Te meer, alfoo omtrent drie weecken daerc

vooren , de lelven Advocaet , al by gheval

huyfe van Borrcbagh mede gegeten bad.

De twee genoodc galtcn komen dan tenaci

uuren ten huyfe va» den voornoemden /

vocaet , al waer ïy op de portie, gclijck men ieji

fonder veel toeftel , wierden onthaelt , en fto»

den omtrent de kloeke tien ofhalf elfouren vi

de maeliijdiop, fonder te vooren van eeniï

landtfaecken te hebben gcfproocken of gebat'

delt, of yets dat daer eenigen fcbijn van ha

Wanneer fy nu van de Tafel opgeftaan warei

cn na den Vy verbergh ginghen om de lucht

fcheppen, faghenfe noch licht in de vergade*

piaets van de Staten van Hol landt, waer ov
een van de genoode gaftea feyde , daer is w
licbt in de vergaderinge , en foo fat daer de [{aea-

Per.fionaris , dien Schelm en Landt-verrader oo\

noch tvefcKy en foo voorts, cn zijnde daer b

gevoeght 9 dat het wonder was , darmen hem ni»

allangh bad wegh gejaeght, ofaen kantgcho
pen. Hierop was onder hen een befluyt ghf

maeckt , om het felve te doen , waer over iy hei

ben geloot wie hem het eerfte foude aenvaller

Men wil dat fulcks de voorfeyde dc Bruyn foun

bed
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litecvallenziin. Sy dan met hun vieren ,
clck

F ndt een aen de zijde hebbende, gaen langs den

vverbergh na de Voorpoort van bet Hot. en

inde daer door gegaen. feghi men dat de voor-

'emde Jacobvan derGraef, voor by bet heclc

m de gevangen Poort van hen fou gelcbeyden

,

ue rugge na den Vy veibergh gegacn , en aldaer

F p fijn knicn gevallen zijn , biddende den Al-

iachiigen Godt, dax hy de voorgenomen faeck

1' och genadigblijck wilde verhinderen. Daer

^
icde opftaende . en eenige treden na fijn ouders

uvs voortgaendc , hoorde hy eenigh geraes

chier hem, en vermoedende wat 'er gaenswas,

r eerde fchielijckom.en liep derwaeris niei luicK

^ en onifteltheydt . dat (
gelijck men verhaelt) hy

ijn deghcn aen fijn zijde verloor, en gekomen

;iinde aen de plaets van het geraes of her ge-

• ^'echt. vandt hy fijn oudiftc Broeder nederge-

i' )uckt. onder de macht van den Raedt-Ken-

I ionaris , die fijn houwer alreedis had opghe-
'

leven , om den felven afte maecken, waer ovct

lacob fijn mes trock, enden Raedt-Penfionaris

van achteren aenviel , hem met den arm achter

op trock. cnalfoo fijn Broeder verlofte, quet-

"fende met eenenden Raedi-Penfionaris, naluy-

-de van fijn vonnis, üe Raedi-Penfionaris hieit

"'fich laegh en ftille, gelijckofby doodt waer ge-

"

weeft.waer over de vier Perfoonenen heni verJie-

tenenheen gingen, maer hy vernemende daile

^geweecken waren, ftondtbacfttghop , en begat

^
fich fpoedigh naer huys , fijn knecht baddenie

ten eeracn de lichte toorts uyt de handt gella-

gen en wegh gedreven. Dit is gelijck het van ce-

lige wordt verhaelt ,
acngaende den aenval ot

J'aggrefiie , en den oorfpronck fich toegedragen

te hebben , andere omttandigheden lullen wy m
, het vonnis fien , dai over Jacob van der Gract

,

|L, dic
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8 O longelin^hfchap vanpjn Hoogheyt

die alleen in handen geraeckt is , gegaen is» Ir

ftoni was -den gantfchen Haegh in rep en rocfi

de Ruyters en Borgers geraeckten op de bc<

de bruggen wierden over al opgebaelt en bef

als mede de toegangen op vcrfcheydene pla -

fen. De roep gingh dat de Raed-Penfioi

doodt, of ten minftendoodelijckgcqueift

wacrover oock aenftonts brieven afgevieri

wierden (en gelijck nnen verhaelt) een expri

aen den Koning van Vranckrijkgefonden. M
focht feet nauw na de Perfoonen die dit wen
hadden aengevangen, en daer wierdt uyt
geroep, dat onder het gevecht fich bad vermenj,

beflooten , dat een of meer Soonen van dt

Raedtsheer vanderGraef daer handtdadigh
waren, daer men ander*; het minlte vernioei

niet van fou hebben gehadt , alioo het borften m
een leer goeden ommeganck en een ftil en Z'

dig leven waren. Terltondt wierdt faet hu;

van den felven Raedtsheer van vooren en vi

achteren met Ruyrers en Borgers befet , wai

neer de gefeyde Jacob, daer over de Vyve
bergh verlcheydemael quam voorby wandelei

fonder dat hy konde aenbellen , hetwelcke vi

twee of drie goede Burgers gcmerckt zijnde , a

foo hem de felve kenden , gingen die by hem , c

feydenhem, gaet van hier, ghy hebt bier nieci

doen , packt u wegh. Maar hy niet wel voo
konnendc , bleef evenwel ftacn , tot dat eenij

andere, die hem foo goctgunftigh niet waren
- , wekkers namen wyverfwijgen , hem aentatten

inde Corps de Guardc» het Wachihuys bracl

ten , van waer by daer na , na de Voorpoort gc

bracht wierdt.

De Prefident cn de Raedt van het Hof, on
dervroegcn al vroegh in den morgenftondt de
gevangen, met groote ftralfigheydt , die deda«

nit

van der

Graef
wort gC'

vangen.
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1

ftiet alleen niet ontkende , maer alles bekende

,

ielfs meer antwoorde als bem geviaeght wicrdt

,

ofgevraeght kon werden. Maer de Hecren Sta-

ten van Hollandc, fich over het voorverhaeldc

in alle haer leden feer gevoelijck enomflelttoo-

nende ,
vergenoeghden fichgeenfintsnietd'aen-

gewende, buyten ordinare wackere procedure

n

cn rechts-plegingen van den Hove, maer ontbo-

den oock Commiffatiffen of Gemachtighdcn,

van den felvcn Hove , in haer Ed . Groot-Mog :

yergaderin;2;c , te verfchijnen, aen de welcke de

. felve haer Ed: Groot-Mog: met feer fignificanie

tekenende en gevoelige woorden, tenhoogh-

en aenbeviclen, fonder eenige uyiftel, rigou-

reufcen vigoureufe , ftrenge en dappere luftitie

cn recht over den gevangen te laten g'éfchieden ,

aimen na d'andere drie vluchtende, rauw on-

rfoeck fou doen , om defelve mede in handen

e bekomen , en cauwkeurlijck te onderftnen

,

wie der aen dit Barbarifcb ftuck, noch eenigh-

fints handtdadigh fou mogen zijn i ten wekken
Éynjc oock uyt het lichaem van haer Ed: Groot-

Mo > : Gecommitteerden, en gelafte zijngeor-

doaneert, dieaiet onvermoeyden arbéydt, ge-

duurigb aen den Heer Prefideni en de Radea
van den Hove hebben aangehouden , op dat , als

tooren, kort, ftrengh en kloeckmoedigh recht

fou mogen gefchicden , op dat foo doende, alle

de Leden van de vergaderingc , die fich foo in hec

Igemeen , als in bet byfonder » by dit boofe op-

t vonden geinteteffeert en gequeift , in het oef-

enen van hun Landis-bedieninge mochten ge-
cylight werden , en fonder gevaer de vergade-

inge voortacn by woonen, wanneer eenmael
een afichouwelijck exempelen voorbeelt, inde
evioon \ an den gevangen wiert aengerechr.

Dcic aenbevelir.gc wicrdt by de Raden vAn
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82 longeünghfchap vanft\n Hoogheyt

den Hove, voornoemt, foo verre in achii

genomen , datmen op het voorverbaelde e

onderfoeck , op het weicke fich de gevangen (ec

oniftek geioont heeft . het vonnis des doodis te-

gens hem gevelt heeft , het weicke van defen in

houdt was

:

Sententie of Vonnis

over

VAN DER GRAEF.
A Lfoojacob zan der Graef, tegentooordigh geedüm&t

^ op de Voorpoorte van den Hove van HoÜandt ,
voo\ ^

den fe' en Hove, buyttn pijne en banden van yfer {

htkent heeft , dat hy op Dmgsdagh , voorleden acht dagen \

zijnde deneen en-twintighften defer Matnt Juny ,
'sa

vonds tert huyfe van fijn Vader hebbende gegeten , end

met fijnen Broeder Pieter ,
Adolph Borrenbagh en Come v

/« de Bruyn , te famen de kjocke omtrent halfelf uuren
'

uytgegaen z,ijnde , gefien hebben dat ter noch licht toM ii

de Kamer van de Heeren Staten van HoÜandt , ende da

bi die occafiegefcght is , door den voor(chreven Borrebagh

dat de Staten noch vergadert waren , en dat dterhalvei

daer noch mede was de Raed-Penfionaris de IVttt ,
hen

nytma' ende voor een Schelm en een Land -verrader , voe

gende daer by , dat men hem behoorde aen \{ant te helpen

ende dat oock^t felve by hen luyden opgenomen zijnde , ^

tnet den anderen hebbengeloot , wie d'eerfie [oude zijn

die d'agrefjie [oude doen , en dat tot tweemael het lot i

gevallen op Cornells de Bruyn, e7ide dat de oorfaec^e, waer

omme fy voor de tweeacmael geloot hebben y ió-geweefion

dies wille . dat fy meynden datter in d'eerfie reyfe abui

was begaen ; dat dteshalven coc de voornoemde de Bru^t

de eerfie ts geweeft die den Raet-Penfionarugeaggrepe,

heeft , na dat alvoorem , of door Borrebagh , 0} üoor è
Brot'
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er vxn hem gevangen , de Flambeau uyt de handt

den Diemer vnn den Raedt- PenfionatU wofgenomen

f upgedxen , en dat het felve gefchiet is ^ 9p de plaetjè

,

ujfchen de Voorpcorte ende het Schavot , en dat ondertuf-

ehen fijn gevangens Broeder , en Borrenbagh , met dt

•nechts befich zijngtweefi , en dat een van de knechts hem

p de hop heeft begeven , dat doenfijn Broeder hemgevan-

•en , ende de Bruyn , die met den Raedt- Penfionarü be-

7ch waren f tehulpe is gekomen, dat ah doen de Raedt-

?enfionarU onder de voet is geraeckf , ende dat fimgevan-

rtns Broeder op het lijf van den Raedt -Tenfionarus ii ge-

v»Uen , ende dat hy gevangen doen hem een quet/t^yre met

yn mes infijn fchotider heeft gegeven ,
'/ welckehy na-

f ierhandt heeft wegh geworpen , en dat hy fijn degen niet

m heeft uytgcirocken , om dat hy die niet van doen hadde >

maer dat het felfde rapier in de rebouille , uyt de fcheede is

ftvallen ; dewijl hy te wijd was , zijnde defelve , die hem

9pde Voorpoort is vertoornt en hetfelvegedaen hebbende,

iatfy gefamentltjck, zijn heen gcgaen, fonder dat f-yge-

vangen , eenigh menfch vcrnon:en haddt i dat hy geënt

redenen weet waeromme hy het felfdefeyt heeft helpen per-

|l» ^itreren , als om dat hy van Godt verlaten wa4 : dat hy

gevangen , vermits den voornoemden de Bruyn aen fijn

handt gequet/l was , verfocht is om tegaen ,geltjck hy oocl^

tgedaen heeft, na eenen Doctor Breugel, woonende in de

Molen-fraet , ten eynde hy eens ten huyfe van Levijn van

Dijc';, woonende alhier > by de Luyterfohe Kerc'-{i wilde

^ komen , en dat hy met den voornoemden Brengel , aldaer

m zijnde gekomen , de felve als doen het verbandt aen de

K voornoemde de Bruyn heeftgedaen-, dat hy de fack. met

Kp fiucken.den Raedpenfionaris afgenomen^ ten huyfe van den

voor'wemden Levijn zan Dijkwel heeft gefien, alwaerfijn

Broeder , en de voornoemde de Bruyn haer retraitte hadden

genomen \ maer dat h* niet en weet by wien de fack geno-

- men is , en dat hy aldaer een mantel van den voornoem-

ftt den Levijn heeft genomen , die hy omgehangen heeft ,
met

L f i dewdfkc
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84 lortgelinghfchap 'üanftjn Hoogheyt

dett>elcke hy ooc\ ge^pprehendeeri is. AUe 't welcke zij^

J'aeckenvmfeer quade co)ifequentie 3 die in een Landt

'

fuftitie niet en behooren geleden , maer anderen tot e».

exempel geftraft te toerden : Soo is 't , dat het voorfchre

ven H»f met njpe deliberatie van Rade , doorgeften end-

overtooogen hebbende , alle'tgeene ter materie dienend*

ü i doende recht , in den name en van ypegen de Heerei

Staten van HoUandt en Weft- Vriejlandt , verkjaert heeft

en verklaert met defen , den voorfchreven gevangen , bt\

gaen te hebben C 1 men 'xfx Majeüaiis ; condemneetii

hem mitfdien gebracht te n>erden ter plaetfe daer mengej

woon is juftitteteaoen, enaldaer geexecateert tever^

met den fwaerde , dat'er de dood na volghty ende verkl

étUefijne goe.'ierengeconfifqueert.

Gedaen in den Hage by de Heeren ende Meejlers Adriat

TaufP-, Heere van Bennebroeel^, Prefident , AelbrecfA

Hierop , Willem Goes , Heere van Bouehorjlenburgh, Cor\

nelis Fannita , Heere van Oudthaerlem > Irederick. "^^ai

Lier, Corndis Baen, ende Matheus GooU Raedsluydet

van HoUandt ; endegepronuncieert op de audiëntie van di

r»lle den 19 Jn^^ü 1 ^
'

inkennifle van my

Ad: Pot

Dien felven Woenfdaghavoni, alsdegevan^

gen des morghens vroegh was ghevangen er^

ondervracghc , wierdc een ofte meer Leeraren" 1

ofte Predikanten toeganck tot hem verleent , omi

bem in fijn gewilFe re vertrooften , en tot'en

doodt re bereyden , alfoo men van meeningc
;

was de naeftvolgendc Vrydagh bet vonnis uyt-

te voeren. OndcrtafTchen de Ractsheer van dei;

Graef , defe bedroefde tijdinge rot Delft ont-i.:<

fangen hebbende , begeeft üch noch den felvcno

avondt, foo fwackelijck en fieckelijckals hy was,£

naer huys, en onifingb noch dien avondc d(

Hf
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De Tms van OrAngien. 8 J

van dc Lceraers dc groetc van fijn gevangen

oon; vcrftacnde oock met eenen dai hy in Cjn

ngeval wel gemoedt en gerrooft was , biddende

jne Ouders van ghelijckcn te willen zijn , met

enige andere vriendelijckheden meer. Onder-

iflchen wierden door verfcheyde lieden van

snfien, foo Kerckelijcke als Wereklijckc, alle

lichten aengewcnt, om het gemoedt van den

saedfPenfionaris foo verre te vermurwen , dal

engemcrckt dit ftuck niet met voorbedachten

ledt , foo als men ecrtt had voorgegeven , maer

Is door een verruckinge , verlcydinge of ander-

nts was gefchiedc , en dat door twee onbe-

Dfoockcn minder- jarige Soonen, vaneen eer-

jok fatfoenlijck Heer , hy foude mogen wor-

en bewogen, ditftucktegeos hembegaen, niet

Ilecnlijck te vergeven . maer oock by de verga-

eringh , en by zijne befte en gencgenfte vrien»

len aen ic houden , dat hen hetfelve vergeven

»f gepardonnccfc mocht werden i mee acnbie-

'linge felfs van die twee Soonen in den Oorlogh

.Is Volontarifen en vry willige te laten dienen,

00 lange de Stact fulcks foude goetvinden* En

I

lil men de goede wille van den Raedpenfionaris

laer toe foude hebben verkregen,foude men heb-

, 3CD voortgegaen , om de Leden van de Vergade-

,
ring daer over als dan mede moeyelijck tc vallen

;

;
Maer de Raedt-Penfionaris en de zijne toonden

\ iaer toe geen genegentheyc te hebben , (
gelijck

!defelve Kaedt-Penfionaris in diergeltjcke gele.

,g;entheden fich altoos feer onverfettelijck heeft

'. getoont) en daeromme moft de faeck daer by ge»

, laten , cn voorts Gode bevolen worden, die oack

omtrent het gemoctvanden gevangen wonder
heeft gedaen , dragende fich in de Staet van fijn

lijden met meerder Godtvruchtigbeyt , als men
van fulcke jaren fou hebben konnea verwachten.

F 3 d'üyt-
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S6 longdinghfchap vanfijn Hooghejt

d'Uytvoeringe van het gerecht, wierdteve

weides Vrydaghs verhindert, gelijck oockdc!

Maendaghs daer aen, hei welckeoorfaeckgaf

naderr.aei men den inbreuck derFranfchen in

Hollandt alle uuren te gemoet fagh , die gene die

over hem te feggen hadden, te doen bidden,

dat men doch defe faeck foo niet verhaeften ,

maer een dagh of les uyittellen wilde , hoopendé

defe, dat ondertuffchen eenige merckelijcke ver*?

anderinge , in het Landt of de Regeringe mocht

voorvallen, maer dit was mede te vergeefs , eo

inde plaets van fulcks, wierdtd'uytvoeringe te;

:

meer aengedrongen , en beflooten den gevan«

gen, des Dingldaghs de doodt, tegen den vol

genden Woenldagh daer aen , aen te feggen , he

welckc onder het volck ruchibacr geworden zijn

de, groote ontrteltenilFe verweckte. Men heef

oock(na der gefeght wordt) tegens dit vatt gefieU o

debeflayt, van hooger handt , fchortinge vann

alleen drie dagen verfocht, maer het konde nieui

helpen , en wierdt afgeflagen. Soo wierdt dan

des Woenfdaghs ordere op d'uyivoeringe ge-

fteli : de Valbruggen van den Haeg wierdeni j

opgehaelt.de Ruyteisen Borgers quamcn in hee r

geweer, d'eerfte bewaerdcndeplacts van binnen,a',.

de tweede de toegangen van buyten.voor alie ge-3*:

vreefde overvallen. De Poorten en Boomen toto-

Delft , Lcyden en Rotterdam waren des mor— ;< r

fens vroegh geflooten, de wegh overal na den'3

Jaeghmet Ruyters befet : En ten laeiften , om.i

trent elfuuren, wierdt de gevangen met een bly;!

gelaet, cn onbekommert gemoet , over*t Hof, i

cn de Sael na de Rolle geleydt , daer hy fijn von- m
nis aengeboori heeft, groetende fijne Rechters

met alle cêrbiedigheydt en vrymoedighey t , en is

alfo met den fel ven moedt j na de plaets van hec

gerecht geleydi, al waer hy ,geknicic en met hulp-

van
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Be VrinsvanOrangien»

van cenDienaer des Goddelijcken wooris .
een

kort gebedt gedaen heeft , na het wtlcke hy fich

den Scherprechter overgegeven heeft ,
van

welcke hy, (onder fijn toedoen, leer jammer- tuaooa

lijck is mishandelt geworden ; dit gelchiedeop

den 19 van |unii , koits te vooren , als de ghe-

meenie in HoUandt op de been geraeckie ,
waer

door de Gemachtighde van flemmende

laftontfingen ,Staecsgewijfe,het Eeuwigh V.A\Ct

af te fweren, en fijn Hoogheydt ingevolge tot

Stadihouder , Capiieyn GencracI en Admirael te

Water en te Lande u'iert verkondight. Dit was

wel het cynde van den toeleg van defe vier man-

nen , maer het eeuwige noodtlot had een anae.re

uytvocringe van fijnpordeclen mei defe grooie

SiaetSMnannen voor.

Maer ondertulfchen moft de Ruard oock li|n

aenftoot lijden , tot een waerfchouwinghe of

- voorieecken milFchien, wat hem noch te wach-

ten ftondc. Vier vreemde GefcUcn ,
quamen tot

Dordrecht aen het Huys van den Heer Ruardt

vaa Putten , foo als hy Volmachiighdc op de

Vloot geweeft zijnde, fieckeÜjck te huys geko-

men was : dele wilden hem fprcecken, en (ouden

jnet hem een feer argh fpel hebben acngevangen.

:en waer de Burgerwacht by lijis in huys ^ehaek,

hetwerck in fijn voortganck verhindert hadde.

Het was op den 25-. van |uny, wanneer die

van Aerdenburgh tijdinge kregen , dai<khdaer

omtrent een goedt deel volcks uyt Cortrijck

cn elders verfamelde ,om een aenval op die Stade

te doen. De Capitey n Caut» , die de flaeis com-
mandeerde , was juylt nacr Zeelandr gevaren j

( fommige willen , dat hy niet onkundigh van het

voorneemen fou zijn geweeit) maer hetGuar-
nifoen , beftacndein 7^. Mannen , en de Burgery

i6j.Manfterck, fteldc fich door het dapper be-

F 4 leyï
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knechten ; voordeStaüc, eyfchtendic door
*en Trompetter op ; maer alfoo fy afgewefen
wierden,vielen iy metgewelt de Piaets aen, maer
die vza binnen ftelden fich foo mannclijck le

weer.
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Be Trins vMft Orangien, 89

r, dat de vyand , na dat hy wel drie uren lang

,

chteloofe aenvallen badt gedaen , legen den

norghen , mei veel verlies moett afwijckeo , en

icb buyten het bereyck vanbecgelchat ftcllen,

""es anderen daegbs kregen de beleitelingen tfe-

b Mannen tot byftant, en eenigh voorraet van

orlogh binnen : de vyant oock met noch twee

luyfent Mannen verfterckt , dede den volgenden

lachtteneen uren , weder een furieufe en woe-
rden aenval, daerde Ruytery het Voetvolck

n achteren aendreef foo datfe felve, niet legcn-

liaendede moedige wederftant van binnen , hei

iiclve aireets loi aen dé wal doorgedrongen was ,

fo (icb meefter van een Ravelijn voor de Poort

,

gemaeckihad , zijnde de Valbrügge van de Bin-

-poort alreeds neergeworpenjwanncer juytt

Golonel Sptndlor met bonden en vijftig man

,

hen van binnen te hulp quam^ welck onderftand

de moed van die van binnen foodanig dede wac-

keren, datfe den vyandt wederom teruggedre-

ven , die in het Ravelijn , benart door het gcwel-

jdigh fcbietcn , foo daer , als op de brugge die fy

over mocften , riepen om q^uartier , het weicke

men hen, voor en aleer fy hun geweer van (ich

{geworpen , en de buytentte Valbruggen weder

opgetrocken hadden, niet geven wilde, het weic-

ke als gefcbiedt was , wierdenfe binnen gehacit

,

en de reft van de ftormers trock weder met be-

bloede koppen deo wegh heenen, diefe gekomen
waren. Men vandi den wegh ronifom als mee
doden befaeyt , diemen omtrent de duy fent telde

tc 55ijn , iwee hondert gcquetften namen fy noch
mede : van die van binnen is niemand dood ge-

bleven , alleenigh zijnder een of twee gequetft :

' de gevangens waren een Colonel , twee Luy te*»

nam Colonels , acht «n twintigh ibo Capiieynen

ïils Luytenanten , en vijfhondert en dertigh ge-

F J meene
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go hngehnghfchap vanfijn Hoogheyt

meene Krijghslieden. Waerlijck een onfter

kc roem voor defe Plaets.die de eerfte heeft m
ten 2ijn , daer des vyands overwinnende voet

tegen geftooien heeft , toonende dai noc'

moed niet i'eenemael in de onfc verftorve

wanneer flecbts de hoofden en aenieyders eerlij»

ke foldaten zijn. De roem v^n defe brave licdr

is te groocer , om dat de Wallen felfs niet wee^^

baer , en de Grachcgeen dry voeten diep zijnd,

men al beflooten had de Plaeis re flechcen , é

hun kranckc Vettingen foo veel beter heeft vc
dadight, als foo veel geweldige Steden; end
de vrouwen , dochters en kinderen felve, hun g<i r

deelte van de tegenweer wilden hebben, die, da
het hen aen genocghfame kracht om icftnjdt

ontbrack jgeenfins in gebreecken wilden blijve

om de ftrijdende , met alles wat voorde ham
was, onderftand te doen. Had de moedige Fran
man overal foo veel tegenweer gevonden , b
zy verfeeckert , dat fy binnen (oo weynigh weec

ken , fulck een ruymen breflTe in ons Nederlan
niet foudcngemacckt hebben.

Beroer- In Hollandt en ^eelandr ondertuflchen , g€

Holland
^^^^^^^ Gemeente wonderli)ck aenhctwo*

en* Zee- willende dat men de Regeringe veranderen

lande, en fijn Hoogheydt den Princc van Orangien
meerder gelagh toe voegen fou. Dordrecht al

deeerfte van deHoHandtfche Steden, wasooc,

d'eerfteindcn aenvangh van dit werck. DeBur
gers , bekommert over den legenwoordighei

ftand, begaven fich by hunne Hoplieden en O
verigheden , vragende hen watfe in den fin bad

den, of de Stadr te befchermen, of die verlaten

wilden oock kondifcbap hebben van het voor-

raed darter in de Magazijnen was ; maer dewij

d'Opfiender half uytpotiery feyde, dataMan
de Hemels verloren waren , menendebet volc

mei



Dc Trivs van Orancien. 91

I

I

r

et een kackerlack af te fetten, fcheelde het wey-

eh , of bet fou jammerlijck fijn beurt gewor-

•n hebben: invoegen by wetende, dat de voot-

ed feer flecht was , by nacht noch eenig kruyt

m Delft gehaelc, cnin het Magazijn gebracht

De Gemeente nu des te meerder ontruft ,
wil-

;met alle kracht, dat menfijn Hoogheyt lon-

er tegenfcggen tot Stadthouder maecken lou

,

rey^tnde bet uy terfte leet , indien het felve niet

oortgefei wierdi. Hier op wierden veilcheyde-

e belendingen aen üjn Hoogheyt gedaen . door

ewelckehy verfocht wierd, binnen Dordrecht

z willen komen, maer de Prins verfchoonde fich

ncermaeh ,
voornamenilijck datrop dat by van

ijnpoft niet af mocht. Maer als dele Borgers

n afgefanten vertoonden dat fy met dele ver-

chooninge niet derfden in de Stadt verlchijnen ,

iai men ben als verraders den hals Ibu breecken ,

»af fijn Hoogheyt hen fijn toefeggingh ,
en is op

icn 29. )«ny daer heen getrocken ,
alwaer hy

roet de aldergrootae blijdtfchap van de wcreldi

onifar^gen wierdt-

Wanneer fijn Hoogheyt nu op heiRaedthuys

ghekomen was , en aldaer vraeghde wat men

van hem begeerde , wierd hem te kennen gege-

ven , dat het begeeren van de Gemeente was

,

dat fijn Hoogheydt de Magazijnen geliefde te

befien, ende Vetfterckingen van de Stadt optc

nemen, fonder datter een ^^oord van betSiadt-

houderfchap gerept wierd. Hier op doet hy met

ccnige Heeren een keer door, en om dc Stadt,

cn wierdt lbo naer de Herbergh gebracht, om
daer het middaghmael te doen. M^er de Burgers,

fiendc dat fy maer om den tuyn geleyt wierden ,

begijft daer over met ernft op te vliegen ,
roe-

pende vaft dat men hen bedroogh , houd de Ka-
los»

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



Siin

hcyt
wordt
Stadt-

houdcr

znacckt.

9i Aefrpanck,elijcke Daden vanfijn Hoogheyt

ros, daerfijn Hoogbejrdt, en eenigeHeeren i

waren , ftil j velt de Piecken en Mufquetren dat

op , en dreyght de Heercn die met den Prini

de Koetfe laten, te vermoorden ^ biddende
Hoogheyt uyt te willen komen , ten waer i

hem aenftonts Stadthouder maeckcc. De Hec
ren daer over ten hooghften vcrfchricki , belovc
de Gemeente te vrcden te ftellen ; en komend
alfoo in de Pauw, hebben fy malkanderen, en fiji-

Hoogheyt, vandenEedt, van hetont-eeuwig^
de Edid oniflagen , en den felven tot Stadihou
der , voor foo veel hun Stadt acngingh , verkoo?
ren.

Aenvanckelijke Daden vanfijn Hoog*
heyt de Prins van Oran^un*

DEHeerCornelis dePVitt, Ruardvan Putten,
als doe, als meer gefeght is.onpairelijk uyt d

Vloot te huys gekomen zijnde, hield noch fijnl

Kamer : men landt dan den Secretaris naerhem
toe, om hem te verwiHigcn die te teeckenenji
maer hyfeyde liever te willen fterven (enmeif
gelooft dat hy de waerheyt fprack ) als l'ulcks te

doen i en was door geen vertooningen, geen bid-
den en fmeeckingen van fijn Huysvrouw felve,
inaer alleen doorhaer dreygen van hem dan mei
haer kinderen te fuilen verlaten , en de tierende^!

Gemeente , die aireets voor de deur ftond , onujl^
hem , en al wat hem lief was , den hals te breecjpd
ken, te bewegen. Hy dan met de groottte tegen- -r

ftribbclinge van de wereldt , neemt depenne in f^

de handt, en teeckent deAdc, enallookreegh
het werck fijn volle leden. i

Op dcfc wijfe wierden meeft in aldeStedenJ^
de Regeerders gedrongen , om tot het afuftelleim

van 3J
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li)nHoof;tJcyt sneue nciouuuiuu-

ki ii-iia^ \ an die Proviniie aengebodsn , cn met

enen den écdt afgenomen hebben.

Siet nu dan hier fijn Hoogheyt, in weerwil

an al het tegenfparielen van fijn vyauden , van
al de
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l

De Trïm van Oranglen, 9?

\ fijn Hoogheyi . te verftaen. Waer op oock

Gedeputeerden van de ftemmendc Steden van

olland . den eerften ]uly, het Eeuwjgh Ed.et

mortificeert , en de Hoeren van den tedt daer

>ev gedacn ,
omOagen hebben , waer door de

eden , tot het vci kicfen van een Stadthouder

,

imachtight zijo geworden, gehjck hlnHoog-

•yt in Zoelandt op den tweeden , en in Hollana

O den darden van july, plechtelijck daer toe

erkooren is , zijnde met eenen beflooten ,de la-

en ter Generaliteyt daer heenen te dirigeren,

bihei Recht van de Patenten tc verleencn, op

tem mede mocht werden gebracht , beneffens

let Capiteyn en Admirael Generaelfcfaap, geliick

ic voorige Hecren Princeo fijn Voorlaten , het

dvebelceten hebben. Waer op oock gevolghc

k, dat op den vierden, door een aenfienlijcke

Eiaetsgewijfe beiendinge en deputatie, delelve

Iwcrdigheden fijn Hoogheyi opgedragen zijn :

innadatdenachiftederfclver Maent, delaecke

van dit fijn Hooghcyts Eminent Gharader ter

Generaliteyt wasafgedaen, is de felve op den

lenden des morgens vroegh in den Haegh aen-
"
komen , en daer door Gedeputeerden ,

mei een

nfienlijck ge volgh van Edelen , in hacr Hoogh

ogende Vergaderinge opgehaelt , daer hy fi}n

Commiflie ontfangen, en den Eedt afghcleght

hecfr. gelijck oock ter Vergaderinge van de Hee-

ren Si.iten van HoUandt gefchied is , fittende fijn

Hooghey t noch den felven dagh als Stadthouder

ler Rolie. Op den feftienden waren oock Gede-

uceerde en afgcfondene van Zeelandt, in den

. die fijn Hoogheyi mede hetSiadthou-

iLiiciiap van die Proviniie aengeboden , cn met

men den eedt afgenomen hebben.

Siet nu dan hier fijn Hoogheyi, in weerwil

Tan al het tegenrDarielen van fijn vyandsn ,
van

• aldc

Het
Ecuwig
Edicl

gemor»
tificcett'

Plech
tighc-

dcn om
trent

iija

Hoog-
hcyts

verkie*
1- iingc.
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94 -/lenvanckel^cke Daden vanfijn Hoogheji

al de wrevelmoedige tegen- werckers, in al i-

ampten en waerdigheden van fijne loffelijc

hooghverdienende Voor-ouders herfteit ; on
trent bet welcke du noch aen te mercken is , d
noch dc Raedi-Penfionaris , noch deRuwae
Cormlis de IVttt

,
yeder door bun eygen byfonde

onpaHèlijckheyt , defe handelingen niet hebb<
konnen bywoonen , lijnde vorders het wer<
foo aengedrongen , dat geen quaediwillige lijt

konden hebben , fich van hun ad vijs ofte par ad

ventuer
, yets mochten foecken te ttoockcn ,

dienen.

Hoedanigh dit hen fmarten mocht, die fd

lange jaren over dien grooten hinderpael geiim
mert, en foo veel goede Geftichten, om die
Terminus plaets te maecken , om verre gewor
pen hebben, ftaeteen yedergenoeghfaem te be
dencken. Het genoegen van de Gemeente, hoef

men niet te verhalen i iy druckien het felve ge-

noeghfaem met hare oogen en tongen uyc , even*

wel was het felve noch niet geheel volmaeckt, de
wijl men bevandi dat de Regeeringc noch al ii

die van den Löcvcftey nfchcn aenhangh beftond
èn metier tijdt gefchapen ftond ,

fijn Hoogheyi
felfs na fijn verheffinge meerder hinder toe tc

brengen , als fy oyt voor hcenen hem tot fijn be-

vorderingh in den wegh waren geweeft , felfs fich

miflchien niet ontfien fouden , om huneygenen:
val te verhoeden, die van fij n Hooghey t felfs met
die van dc Staei te bevorderen , ten minften door >i

tegenfpoedige en bewrochie rampen, fijn gefach

te verkorten , wilde men als een noonwendighe
fake, dat fijn Hoogheyi de Regeringe mede (ou-

de veranderen, en dewijl door de beftieringe vani i

den Raed-Penfionaris , in de meefte Hollandlche i

Steden , die van hunne Cabalc ingedrongen , ed
buy ten de fel ve geheel weynige in gefagh waren

,

wilde;
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Ve TfinsvanOrangien, 9jf

ildc de Gemeente , dar men al defelve van het

üiren helpen , en andere beier gefinden in de

laets Itellen Toude. Men liet niet na door blaeu-

;e boecken ,
gedichten en paiquillcn, defe gc-

loeders , en die van hunnen aenhangh, op alder-

ande manieren te befchelden ; waer door oock

e Heer Raed-Pcnfionaris, daer over in een brief

en fijn Hoogheyt den Prince van Orangien, fijn

•eklagh dedc.

Waer op fijn Hoogheyt op den 22 van defelve

4aent, dele antwoordt gevoeghi heeft.

kntwoori van Zijn Hoogheyt den Heere Prince

van Oranje , in dato den zz julii 1 6^J^. op de

Miirive van den Heer Johan de Witt, aargaati-

de de Paiquillen op zijn Perloon en Devoir

omtrent de Legers van den Siaat.

Mijn HEER,
C jKjhehbe t -{ijner ttjdt v)el ontfinnenUw Ed: A/'^-

[. / ve van den twaalfden de^is , en het Pafjutl daar nC'

vtns ^tvoe^iit-^ i\:{ouie met naargdateu hebben daar

)p eerder te antWoordsn , mdten mijn veelvuldige occupA-

tien my daar tu^een belet:{elgedaan hadie. Ik k^nUW
Ed : wel ver\ek.eri n , dat tk by my altoos hcboe veracht

uytliroyfelen .
dteop dte manter tvarengedebiteert albot'

wel ons Luyien.entk, :{elfsdoor \^afqntllen blatutve Boek-

jes , en diergelijk^ m uwijjedenhebbe moeten lijden , en

dat dte tnohs re^uardetnet eengroote Ltcertie en groots

^maa^^ijn geiiffimineert engerecommandeert getveefi

Op di 2 Pofirtven in de voorp{ Uw fei-'* I^'Jfive

vervat f rakende eerflcljk de penningen van de Secrete

Corr'.'jponder)tis byi^ sf^' Êd • gemametrt: Efi hen tweeden

de tveyntge forge die\.l^y E^ : ^'^ude hebben gedragen

V001 bet Leger te Lande
;

F^ai iki ' Ed: met anders

aréttponrden : ah dat van de eerfte^ Pofinvengants jreen

t^nniffi in V minjieen bebbe , en dat de Heeren Gecom-

mitteerde
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9^ Aenvanckel^cke Daden vanfijn Hoo<ihej

mitteerde Bladen , aUUw Ed: wei remar^ueeh

,

«mtrent het beftegetutgenijp konne n geven.

Maar wat het tweede aangaat
. :(oen mach . ene.

9e daarom ook^ niet twijfden . of(Jw Ed : l alle

hebben gedragen , dat de Leggers van den Staat , ^
Water als te Lande , :{o -Veel naargelegentheydt va
den en :{aken beeft kpnnen gefchteden . tn pojiuitr

bracht y om den Vyandtte mogen rejjfleren^ Oo
Ed:kfi»itchtbegrifpendatbet my onmogelijk rs tep"

vulanjèren , wat aan 'f Ltger te Lande beeft gedeficee

en wat :(orge tot fupplette van de :(elve défilé gtdra^
is , of9p :{ijn tijdt hadde 'onnen en moeten gedragen »^

den , ofaan wte bet :{elve macb hebben gemanqueert, d
dien ik.tn de:(en :{eer Calumuieufen en ongelukkige tijdi,

door \eerveele ^aksn worde gedtjïraheert
, enmidtfii

my bet onder:(pekvan de gepajfeerde s^^aken \o wefntgb i

bet mogelifk^is tnach bekommeren , en midfdien dejuftl
catie dteUwEd: tn de voorf:{. MiJJlve van my defd
reert, beter gevonden ^al kpnnen werden uyt deaïlitw
V9or:{orge

, diebj/Uw Ed: :^ijngedaan.

Ik wenjle andere gelegentkcyt te hebben om teks^n
betuygen, dati^ben

MYN HEER,
Uw Ed: Dienfttvtlge Vriend

In 's Gravenlia^e
4ien 2z lulii \67u G. H. PrinCE d'ORANGE*

Hykondeoock niet nalaten, fijn fcbriftelijcl

beklagh, daer over aen de Edele Groot Mogendt
Heeren Staten van HolJandi te doen , voorna-
mentlijck raeckende het ftuck van het adminiitre-
ren der heymclijcke correfpondcntie penningen,
gheliick defelve, beneffens de verklaringe van
haer Edele Groot Mogende

, bier, tot ontlaftingc
van defelve, nevens gaet.
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De Prins van Orangien. 9 7

ïxiradlen uyt de Refoluricn van de Heeren Sia-
'

icn van HollancenAVciLVricnancin baar Ede-

\ Ic Groot-Mog: Vergadcringe genomefl, op

Wocuid^jjh den 20 ]ulii » 167^.

£$ ter Vet^tiiUTMie (reéxhibeert :{ekfr Metnone van

léêtt Beert Raait- Perfionaris de Witt , rakexde bet

uniemenp cn de difnojlne over de Petwwgentot Secrete

ienjhn en Contffendentten geaffe^eert , htsr naar van

poorde te tvoorde getnfereert,

Ed 'k GrooT-Mog! Hecren

,

HEt ingckyde Pafqutt mj door yewandt van rnune

Djam:^liHC^Men toegebracht :^ijr)de , al hoe mhk ai.

- tü itsdaarbeenenbebbe gemdvieertdjit rnendter^

jfVtjkeCa ummenen Verdtrbtfelen r.iet beter kan doen

verdiü..,r.£n, en verydeUn als met de :{elve :^tmpelyk te

verachten , en du c^ich geen:{mts aan te treliS^n ;
deple

nochtans :(elve Pa^,]uUinflue£rteenfeytofpo[ittj^

fiam-ntlijk, dat ik. gedturende den ttjdt van mijnebe-

dienirtge
,
grocte :(ommen van pennir-'gen yaarlifkstot het

ond'.rhcuden vanSecrcte Ccrtre(por>der>tten:[cude bebbert

getrokken en daar mede o>.uouffelij\oehaMt , het Welk

fk h rrerh dat (ïoutelike en ajjeurantelijk voort ^efeydf

werdende . by veelen inorcjjii ofgeloofvindt, voornament'

li^kop 't fondament dat by 'verre het voorfchrevegepo-

[eerde feyt niet tvaar mochte :(ijn , het contrarie van dien

Wel \oude teerden aaniem:{en; En nademaal ook^elft

veele [{e^enten ccmpoferende de Ordrevande H^dder-

fchap en de refpeBive Vroedtfchappen tn de Steden ,
voor^

namerjüijk dte geene die het Collegie van de Ueeren Gff-

iomrritteerde {{aden noyt bekleedt hebben , onhetcuji ^0»-

nen ^ijn , of ter :(ake van de voatfihreve Secrete Cor*

refpondentien on eenige en hoedanige maniantie van pen"

mngen ofdi^eSlie mo?en hebben gehadt ,
:{ohebbe i\{ in

de^f gelegentheydt dat ik, midts de Quetfure in mijne

Mfjïïve van. den i2 d:r voorlede Maendt vermeldt ,
en

Q een

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



$8 j4envanckeli]cke Daden véln fijn Hoogheyt

ten I{leyneindifpofttie de %tlve noch atcompaigntrendey mj

niet Perfoonelijk^in de K ergaderinge van Uw £d. Grooi

Afog. kftn ver'voegen ,
my verobligeeyt geacht Uwe JEde-

Ie Groot-Mog^ op 't voorfi,. ^epofeerde fejt in oprecht g-

heydt en tvaarheydt by defen fchriftelijk^te berichten , dat

de f/eeren Gecommitteerde ï^aden mj in den aanvang
van mijne bedieninge , naer het Exempel van mijne ^^oor^

^aten
^

eertige penningen tot verval van de onkojien der

Stcrtte dierijlen en correfpondentien hebbende willen in

hamden fiellen
,

ook^na^mijne memorie gedraaght , eer en

bevoorens de ordre en forme daar omtrent z^edert geobfer*

veert
y
nyt gedachten en inpratl '^cc^ue gebracht was ^ alm

heireydts eenige rveynige pennirigentenaienfine in handen

gejielt gehaat hebbende
,

ih^ die z^l^eby mijn '^eivenna-^

der overwegende y en van dient 'ijdtaf alrejleSliemal\en^

de op den fijficieujenaerdt van dez^e Natie ^ en my met

het maniement van Geit geem^jnts willende chargeren^

daerop eenige andere ordre en forme uytgedacht hebbtj die

ook^van du tydt af tit nu toe geobferveert is geworden y

in maniert ais hier onderparticulierlijk^'i^^l werden ver^

haalt
y T^odanigh dat ik^ van ontrent den aenvangh v

mijne bedieninge , noyt eenige penningen totSecrete Cor^

re/pondentien of anderTjints hebbe begeeren t'ontfangen

of te manieren
y
enK^lh^ook, in alle de z^elve tydt noyt ee^

uigi \ommen ten dien fine ontfangen ofgemanieert hebbe

^

^aU de Heeren Gecommitteerde l\aden c^^p jve! diejegen-^

woordigh in bedieninge z^ijn^ daar van ool^eentgen het

Collegie meermalen bchjeed hebben y alsdie geene die voo¥

deT;en
,
geduerende de voorfthreve tydt in 't Collegie Sef-

pe gehaat hebben ( buyten weliger Gecommitteerde l{aden

êxprejje I\ffülutte en Ordonnantie gcene Pennihgen uyt^

gegeven , ofaan eemge Omfa ^gers in reecl<^enit.ge geleden

Jk^nnenof mogen wcr. en) envoorlsalie andere door wel^

t\ers handen de dcpefches op de penningenfelfs lauden heb*

ben moeten paffeeren y dts haar tot nader fatisfaBieen

geruflheydt geverght werdoide , alle cenfiemme^'^h^inop^

rechiighe^dt en tvaarheydt ^^^^^llen moeten verkjaren dat

ik^y harCi wetens ^
gednyrendr den tydt van haar lu)der

refpeclive bedieningen
^
noyt eenige penningen tot Secrett

dienjien ofCorrefpondentien ontfangen ofgemanieert heb^
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Be Prins van Orangien . ^ 9

, inaxr U het met de oor 7^a]\e XpodatHgh gelegen^

laf tot de S^crete dienjien en Correffondeniien^eaffec^ 1

ft , en in den ordinaris Staat van Oorloge tot l jit van
y

eProvincie uytgetrol\l{tn Ugeweejl een Pojivan looo
|j

^aroli guldens ter Thaand
^ makkende 24000 gHlde?jsin*P

laar , van ipell\e %pmme vooreen gedeelte gedifponeert is

feworden bj haar FJoogh-Mog. of CommifJariJJenvan dt

\elve tot etmge Secrete befoignes ^eautheri\eert ^ l^om-

bijlen oock^wel^ doch Telden ^
by U Edele Groot-Mng.

[elfsy en v(torts voor een gedeelte by de Heeren U Edêfe

"7root'Mog. Gecommitteerde I{aden 'y en^n devoorfzj^

Secrete Correfpor/dentien , voorl^o veel de \elve aan dc

remelte Heertn Gecommitteerde Haden toe betrouwt T^ljn

ferveejl ,
n^oodanighgedirigeertgeivorden , dat de Per/^o^

len tot uytvoeringe van de T^lve by't Collegie ofby Com^

Hij]ari[fen Vdn 't T^elve
, of ook^ wel ^omw^len by my door

aji van 'f Collegie ,
gedijpicieert en tiytgevonden geweeji f

l»ijnde , met de \elve is geconver/ieert , ófooh^ wel by /(e,-

Militie van V Collegie vaji gejfelt wat d j^lve Correfpon^

nten voor demoeytc van hare Correfpondentien ^ midf--

^ersvoor de HjeyS'l^oPen ,
Teer-I^pfien ^ Vacatiën ^ en

tlles anders niets uytgeijondert^ Xj^ottden k^men tegeme^

ten'sdaaghs ,
^
$ weeïgs s maandts

j ofooc\wel)aarli]J\s ^
'^ gevalle te ^ernoet g^%}€n wierde dat haren dien^ ee}i

oen tydt gebruykt T^ude werden ^ dat ^tT^lve al's^oo

or^egaen Twijnde , aan de voorf:^ Correfpondenttti of
aan diegene dievandeZjelve alhier daartoe warenver^

T^cht^ gelaji ofgeauthorijeert ^ ter handen gefielt Tjijn

de Ordonnantiën of^fienvannytgave ^ZjO diegenoemc

worden, over defommen die z^y-lnyden vM tydt tot tydt

hadden verdient ^
midtjgaders oo\ over de penningen die

men fcmwijlen goedt gevonden heeft haar by avance of •

anticipatie ter handen te flellen ^ op welcJ^e A^ienvan
Hytgaveden Ontfanger G eneraal aandevoorJZj. Corre^

\

^ ondenten of hare eauthorifeerdenalsvtfóreny de pc,n^

*ngcn van tydt tot tydt aangetelt heeft ^ welJ\e Ordon--

nantien en S^fien van uytgave oock^noyt anders als op

voorgaande B^fo tstie en 9rdre van de Heeren Gecommit^
,

teerde lijiden gedepejcheert y en dan noch wederom by drit

Uetrtn t Collegie ondcrtec'cl^entgemrdev iuijn , fce-

G % hahen
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IOQ y^enp4Mekelijke Daden van fijn Hoogheyt

halven dat oock^ dadt van noch itn\g^ lartn herwaar
door de Secretarie in een Secreet R^egijitr l^efalutieget
tendeert is met ifytdruk^nge uan de Namen dergener t

i^§lk^er behoeve de voorf\. Ordonnantiën of^Bien 1}t

yt.g4 ve werdetfgejlagen , En meyne i\, naer eengr^
fi^ne overjl4gh, Uvv Edele Groqt-Mog. rvtl tt kpnm
verzekeren

^
dar die penningen f'mifntn hy deUn ofm

M^nl\enm|]~el;y de Heeren Gecommttterde I{^denght
refiheert z.yn uytgegfven te werden , (nfttytgegtveu
tr>t Secrete dienJtenofCorreffondeutien, geen 6000gH>
mens jaarlijk^ij ' fetnejaar door'tander gei eek^nt , 2*
len \omen t$ bedragen Invoegen d4t ik^^ volgens 'de ot

4re van 't CoUegie , nel doorgaens hehbe gehadi de la
•n direfiie over devoorf\. Correfpondentien, -^oodanig
dat i\ de Correfpondentien

, volgem goed vinden van c

fJeeren Gecommitteerde I{aden, van tjdt to( tydt voo
haar yerirehjjy monde , en vervolgens by Brifiven , heb
ve geinfirtteert mtt ha^ar te doenfiondt Dat oa\de JSriq
*ven van de-J^lve Secreete Correfpondentien doorgaan
aanmy ^jngeaddrefeertgeiporden, maar dêt ik^^ gedu^
rende alle de v().orf<^ tydt, noytheller ofpenning ter
ke v^n dien door myne handen hebbe wille latengaan , ei

dienvolgens ooA, noyt heller ofpenning ter ^ake van dien
door myne handen^edaen is ; ^lU 't welkte in ofrechtig.
heydtenw^arhejdtnaar fipgewiffeen Covfciemie -ver.
k^a^rt enbetnyght die gene diei^4nAl,tydt7^itl blijiésn

Ondcrflondt,

Uwer EdcIcGrgpt-^Iog. onderdanige
cn Getrouwe Djei^aa^.

Geteekent Johan de Witt-i

W^^ropgedeliberecrteijnde . is goed gevon-
den en verftaaB , dat de Heeren Gecotpmineerde
Raden nochmaals , in gevolge van voorgaendc
Refolutic van date des 12. dezes zullen werden
verzocht engelaft, gelijk de zelve verzocht en
gelaft werden mits dezen , by een Adrc te verkla-
ren, ofden voornoemden Heere Raadt-Penfio-

naris*

H^t^e den la
5*"^ 11672.
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De Prins van Orattgien * tol

naris , hares wetens , cenige penningen rot Se-

creie dieutten en Correfpondentien onifangen

beeft.

VerkUringe van de Gecommitteerde Raden ^ vpe*

gens de T^lve Corrtffondenüe-fenninaen,

S^t'tireiugh den 13. f»'«'

IS
ter Vergaderinge gelezen zekere Vcrklaringe by de

Hceren Gecommitteerde Raden , in gcvolghe en tot

voldoeninge van hanr Ed. Groot-Mog. Refolutien in

datis den twaalfden en tvvintiglirten dezer loopcnde

maande refpcdivc gedaan en gficgeven , nopende het

Maniement van Sècrete Correlpondentic-penningen ,

in voegen en manieren ai*^ dezelve hier volght gemfe-

recrt.

E Gecommitteerde I{aden van de Staten van HoU
landt en WtjlVriefland , omwie te voldoen de begeer-

te envrage vanhaar Ed. Graot Mog. vervat m
der %elver l\tfoUtie van den ttpaalfden dejer loopendc

maandtf verklaren n. ette weten dat den FItere R^adt-

PenJionarU de ïVitt ,
ged'imende den tydt dat der^lve

Gecommitteerde I{aden refpeBivelijk^ in haar Ed: Groot-

Mog: Collegie fsifie gehadt hebben
,

eenige penningen

t Secrete dienften en Correfpondentie ontjangen heeft,

_ edaan in den fJage ander het k^eyne Zegel van den

Lande , hy alle de Heeren haarEd: Mog: Collegie com-

poferende , den FJeere van Srvijndrechtj om de yerwand-

fchap met de I^aad-Pmfionaris , buyten gejlaanhebbendg

,

denizluljf i6yz.

Onderftondt.

Ter Ordonnantie van de Geeom"

mitteerde ï{aden,

Enwasgeteekent, Simon van Beaumont.

Waar op gedelibereert zijnde , is goed gevon-

den cn verftaan dat de voorfz, Vcrklaringe gc-

G 3 zonden
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102 Aenva»ckelijke ÜAden vanfijn Hoogheji

zonden zal worden aan den Prjefident en Radi
van den Hove , ommc te ftrekken tot der zelv-
narichtinge»

Accordeert mette voorf:(. B^folutie

In Zeelandt waren oock yerfcheydenc Het
rcM, die men oordeelde de zijde van de TVttu
maer al te gonftigh te zijn; die men oock m«
kracht en geweld, afgetteit wilde hebben : jad
Gemeente was foogeweldightegensdcfeliede
ingenomen , datfe fich niet onifagen fèlfs cenig
dadelijckheden tegen de felve te plegen , hunn
pcrfoonen aen te raften , en hun huyien te pion
deren

; lbo dat veele gedwongen wierden vai
felfsde Regceringe af te ftaen : en in fommig
plaecfen al de Regeerders gccaffecrt , en anden
in de plaetfe geüeli wierden : ja eenighe Siedet
w:erden geweldiger hand van de Boeren vermee-
ftert, eiide Överigh'eyc gedwongen naer hunne
pijpen te danlfen. Welcke verwarri^^gedeStaet
nvii het uyterfte verval dreyghdc. Waer over het
de Heeren Staten heeft goedi gedacht te befluy-
ten, in dato den 27.Augufty , niet alleen (ijn

Hoogheyr op te dragen de macht , om in aile de
Hollandtfche Steden, naervcreyfch van laecken,
of fijn goedvinden, de Overigheden te verande-
ren , ma«r oock de fèlve fijne Hoogheyt te ver-
foecken, het felve tot bevorderinge van dege-
rt)eene ruft, op het fpoedighfte ih hctwerck te
ftellen. Maer laet ons nu eenmaei weder dén
handel en voortganck van onfe vyanden aenfien.
De Biffchop van Munfter ondertuöTchen, heb-

bende alles , dat hem in Over-Ylfel in handen
gevallen was , befet , en ecnigh voick op de Vrie-
Ichelandtpalcn geleght, wende nu het oogh na
Coevorden , een Sterckte die men altoos voor
onverwinnelijck geacht en gehouden heeft, Op

den
"
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De Prins vah Orangien. 103

den 12. van defelve Maendc ai meeftcr van ge-
^^^^

weeft, fondcr dat die van b nuen qualijck oen ^.„j.

ccniehMan verloeren hadden; zi ndc dat-r-en-

roven de belegerin^he vi^n die Flacis Klve lop

kommerlijck .dat , hoewel dien Somer foo droog

was, als racn cenighe by nienlchen gcdencker^

haddegefien, des vyands K-ijghsliodcn evenwel

in de loopgraven . lot aen de k.nen in het waiet

moeften üaenen loopen. foo dat bctgenoei>>

facmoninooghlijck was

inecfteren , ten ware de vervioeckie fchelmery

daer mede fiin neft gehadt hadde; )a loo verre

quamen defe verraders wel , daife den Vyandt

,

wanneer fc hier of daer in de «^o^^^^^l^.^f

"

ken .
getrouwelijck dc hand boden en hielpeo.

Hier door was den Biirchop den wegh na Vric-

fland. of de Ommelanden geopent die den ioo-

dcnfchclmen verrader Bröcr/«4 ,
daer nu weder

lot Commandeur in ftclde, ncinende oock vier

Vacndelcn van het Guaroilben byfich. en wel

vier of viif weecken by fich houdende ,
eer by

hen wilde loelaien. volgens hetyerdragh. nae

Groeningen le trecken , hoewel ly nu met huq

vieren ueen 1 10 Mannen konden uytmakcn ,
van

de welcke Capiteyn StruycK by den Biflchop in

dienlt bleef, en Capiteyn CUnt .
bimieo Oroenin-

gen , als een fchelm als hy was. dc Degen voor de

voeten gebroocken wicrdt.

, Wanneer nu aldus Coevorden verovert was,

^was dc BUrchop niei leuy Groeninger- landt m ^.Cro.'

le rrccken . en fich op den 19. roet eenige "oepei ^^^^

voor Groeningen te laten Gen . daerhy licliwci

haeft meefter van het wefter gedeelie maeckie, en

den 27. op Aridewaerder-?:iiUenviel, maerdap-

perlijck le rugge gcfet wieidt. Des na^hi? daer

aen wierp byeen Batteryc op . en begolt de *>ta(1c
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104 ^envanckelijke Dadenvxnftjn Hooghejt
van daer tc belchietcn j en aifoo nam de wefem
Jiicke belegcnnge fijnen aenvai>g, daer hy werck
genoegh vand , o:n ons ondertulfchen een wey
nigh van hem

, en limcn macker. den Keur-Vorl
van Keulen , te ontHaen

; na dat wy fuUen bcb
ben gsfeght, dat op het aenkomenvan defe gec-
ftelijcke Vyanden. de Oude en Nieuwe Schanis,
Wijnfchoter-Zijl. het Huys te Wedde, en al wai
daer omtrent was , van de Groeningers verlaten
en van den Vyandc be(ec wierden ; w«er door dc
Bourtaiige genoeghfaem beltt was , en albereeis
opgecylcht wierd ; maer dat Capireyn Frot, niet
alleen daer na met ic willen luy fteren, maer oock -

overvloed van kruyt en loot voor den vyand ten i

beftentc hebben, verklaert had. datdefelve als
hem 200000 guldens voor de Scbanis aengebo-
den was

,
haddc geantwoort, noch liever eerlt foo

veel koegels daer voor wilde verichieten . en den
Biirchop verecren : da? in tegendeel de Capiteyn
Hupman

. die het gefagh in de Oude Schant/e gc-i
hadt, ei) die verlaten hadde, tot Groenïngen j

• door vonnis van den Krij^hs-raedt opgehangen \

'

• en de Luytenani van den Bi r^e,die het gcfagb over
dc Nieuwe Schantsgehadt hadde , om hét vei la-
ten van de felve . mede aldaer de kop afgeflacren
wierd

; öock de Luyienaot Coionel Tamit)ga°cn
een Majoor , die in Deventer gelegen hadde

, ge-
vangen genomen . vn de Colone'llen Steeleen en
Broerfma

, om üch over hei overleveren van De-
venter te verantwoorden

, ingcdacght wierden.
Dat dc BilFchoppen met brieve<i , en door fchoon
Jpreecken vati hunne Scbuylenbttfgb , veel op de ge-
mosderen van die van binnen , hadden gemeent
te winnen

, maer dat fy Laere Vorftclijcke Gena-
dcngeantwootd hadde,

Qupd non ea degeneresgeflabant pe^orapceni.
dat fy noch war bloeds en levens dner voorre

w^gen
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De Prifjs van Oranojm. i o ^

agen hadden . en dat fy met Godi de voorfte

,

ler Vorftelijcke Genadt ns niet fcer omfagen-

Na dai Ttixenne Scbenckenfchanis aldus vcro-

hadde , is by wederom voor Nieumegen

ocktrn, hebbende d'oniVn ondertuHchen het

i> crcke Genneper huy*; verlaten, welcks befei- VGen-

nge, beftaendeuytvierVaendelcn, fich mede [JJPP"*

aer Ni'^umcgen begeven bad , waer heen dc yctia;

• ,uyteiy uyr Nicumtgen den 27. en 28. van ]u- ten»

y , met 64. karren geioogen was, om 84. ton-

en bnskruyt, met voorraet van koegels, lon-

?n en ecnige laften rogge , daer uyi te halen, mei

ninge de reft , door een tweede Convoy • van

r bjnneu Nieumcgen te brengen. Defe Placts

i ;icid nu uyt de Schanis Knodfcnburgh, en twee

'pgeworpene Batterycn fterck befchooien, cn
^^'f^""

nei vy Cfballen en granaten , van 90 en 100 pon- bcuho-
" Icn gewichis , begroet ; door wclck gefchiei dry tcü.

Jydeggers , voor dc Stadt leggende, in de grom
;cichooten wierden : die van binnen bleven hen

iaer op niet Ichuldigh. Dc Franfchen , den 2. cn

;. van july, over een geflagen Schipbrugge de

ïVaal overleitende , hebben oock de Siafdt aen de

U and-zydeomcingclt , en brochien mét gcwddi-
^ jjen fpocdt, hun loop«graven tot^icht aen de

Grachten ; alwaerfe toen op den 4.derM?tent,

een Baitery opwierpen , van waerfe de Stadt met
. vijf halve Cartouwen hcvigh befchooten. Sy fer^

ten dien nacht op het Pefthuys boltverk een ftorm

aen , en geraedkcen daer al binnen , maer luier-

den , hoewel met verlies van den Cöloncl van

Gent , Broeder van den Admirael , daer weder

uytg«drcvcn. Sy hervatten den ttorm des nachts Stor-

tuflchen den 6. en 7. maer wrerden tot dry ma- ^^"^^^^
len toe dapperliick afgeflagcn ; gelijck oock op

m denfcvenden. Onderiuflchcn ktecgh htiGuar-

I nifocn van de -Grave patent , om voor bet mccftc

AgHta G s
gedecU
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106 Aewancks^ijh ^^den vanfijn Hooghe)

dcelte uyt te treckcn , en fich naer 's Hartoge
bofch te begeven ; doch de Gouverneur , bcbbc
de eenige bpaenfche troepen ingekregen, en gei

ordre hebbende dit voick in te nemen» fandh
wederom te rugge, het weicke ondertuflchen ?

?

de Franfchen overvallen en geflagcn wierd , wa(
door fich deGraveoock, als Tonder befeuingb
zijnde , mede moft overgeven.

Terwijlen waren de Franlchen met hun loop
graven foo verre gevordcrt , datfe al tegen d

borftweringen aenlagcn, en twee bolwercken on
dcrmjjnt hadden ; waer op den achtfte begonnci
te parlemcnteerén , en des anderen daeghs he

verdragh getroffen wierd , volgens bet weicke di

befetiinge , bettaende in feven Vaendelen te paer

de , en omtrent veertigh te voet , nevens een var

waerdgelders uyt den Briel , als gevangenen in d(

Kerckgeflooten wierd ; behalven vijf Vaendelcr
van Utrecht , en een van Reenen en Montfoort

,

die met hun geweer vry mochten uytirecken.

Van dir haertigb overgaen van defc Siadt , wordt
verfcheydentlijck gefproocken, als mede van dat

van deGrave, ais of het een befteecken wcrck
gewccft w^rc.

Op den elfden van Juny , trock Turenne van
Nieumegen na de Grave* en die Plaeis bclei heb-
bende, aenftonts voor 's Hartogenbofch. Defè
Plaets van alles onvoorfien zijnde, faiid de Gou-
verneur Gcfanten na fijn Hoogheyt , die, hoewel
hy wel wift wat hem aen den Bofch gelegen was

,

tot antwoort geven moeft , dat hem hartelijk Icec

was, daihy hen na fijn wille niet kondc helpen,
lijnde fijn macht daer toe foo kleyn als de hun-
ne, evenwel wierd noch eenigh gefchut en oor-
loghs voorraedi daer heen gefbndcn ; maer wan-
neer dit lotGornichemquam, wierd vernomen
dat Crevecccor mede al over gegeven , en der-

balven
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De Pms van Orangien* 107

ilvcngecn toeganck open was om in den Bofch

: komen. De Velt-Marfchalck fVm^ dan ^ al-

aer het gefagh hebbende , beeft het Gelchutge-

(ft, om tot verdediginge van Gprnicbem, het

;lye te gebiuycken. Die van den Boich hadden

e 5chanizen van Orten en Engelen ( doch ecnir

ige loochenen dat ) al verlaten , en hecGelchut

aer van binnen gebracht , wacr mede fy in alles

aawelijcks gcnoegh hadden om den Papenbril

a behooren te befetien , zijnde boven dat de be-

tiiinge fecr fw^ick,en nieuwe reden van verwon-

eringhc , waer de forge van defe aengcbeden

(taets-beforgcrs, ontrent de lekei heyt van fulcke

liere panden, toen gewceft is. Op den 13 van Ju-
y.fag men den vyand te Vliimen,en een gedeelte

an de felvc naer Engelen en Crevecoeur tree-

ten j van de.welcke fy de eerfte beléi , en d*an-

lere Sierckic bcrent > en na twee dagen befchic-

ens rermeeften hebben. Het grps van het Leger

agh tot Boxtel en te Vuchi,zijnde over de locoo
Manpcn fterck.

Ondertuffchen brack de Koninck met fijn Ijc* pe k«-

>er, op den 11. ]uny, van by Uytrechi op. Dien

nacht fliep by in de Grep , en quam den volgen- uy

.

den dagh lot Aernhem : hciGuatnifoen van Ou- trccht

dewaier en Woerden , trock naerUytrecht toe, ^P*

van de welcke die van Oudewater , door eenigc

troepen uy t des Graven van Hornes quariier, ver-

volght , en fomroige daer van , bencÉfcns een goe-

den boy t van geweer en geldt, gevangengeno-
men wierden.

Wanneer de Koninck den Prince van Condë
lot Aernhera, benefFens den Hanogh van An-
guin , die daer beyde kranck lagen , befocht had-

dc.trock hy op den i^. van daer de Betuwe door,

fandi een deel van fijn Macht naer Bommel , dat

by oock wei haeft vernicefterdc j die opck yoons
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vcro'

vex(<

lo8 jienvAttcks^^ke Daden vanfijn Hooghey
Botn- de Stedekens Heuckelom , Afperen en Leerdai

aidwe
^" '^^^^^.""g*^ namen. Op den veertiende iro

Plaeifen ^jnMajeftcyi byNieumc^enover de brugge i

de Grave, en quam foo op den feftiendein h
Leger voor den Bofch, en in perfoon op den eci

cn-twintigfte tot Vocht , van waer hy fich wed
na Boxtel begaf.

Wat fullemvy hier nqvan feggen , Lezer, (

fallen wy met gbeheel Chriftcnnjck, ons doe
verwonderinge en verbaeftheyt laten verrucken
het werck van een halve eeuwe , of meer , binne
fooweynigh weecken , meer door onfe fnoodt
heyt , als des vyands macht , te fien afgelooprn
cn fcJfs , dat felfs voor gedachten te veel fou ge
weeftzijn, een vyandt van foo verre af, tot Oj r
twee mijlen na by Amftddam , de zielplaets vai

ons Vaderland , genaden , en fich daer neder k
flaen. Of het u lufte , tot vergrootinge van anft

fmaet, en verwooderinge van de komende eeu-

wen te fien, wat een koftelijcke beftierkigeonfc
doorluchtige Staets-mannen hebben gehadt , er
hoe trefFelijck fy die dierg'-kochre Steden gcwe.
ten hebben te bewaren ; fiet bier de Lijfte van
ons verlies , en foo veel brandimercken voor het

vootboofi van de ontacrde Hollanderen.

L TSTE der Stiden en Forten , fint den
etrjitnlum», tot den jg.iuiit, by den

Vyand verovert.

Jn'tneytojrhiim

Orfr y.

Rhijnfeierck,

Buiick.
Wefel , en de Lip*

pc-fchanrs.

Rees,en de Schans
Etnmerick.

in Groeningtjland,

Winfcborcn.
Ouiir-Schans.
Boondcr* Schans.

Nieuwe Schjns.

In Oo(i-Vy'iepndt\

en Vriejlsiidt,

d'Eyler-Schans.

SIijcl<cnbpigh , of
Kuynder-i'chans.

Gelderlaadt,

Spijckforr.

Schenc-
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Be
ihcnckcnfchans.

rdcrwi)ck.

irnhem.

urg.

imwcgc.
rare.

^.

Dmmcl.
:hans te Vooreij^

rhans St.Andrics

Rc'.tcnchemcnr

foo den y Hel.

In BrabAr.dt.

Itcvecaur.

chaius IC Enge;
len.

)iic-fchants.

\GyAdff hAp van
Z Hl O hen

^

inholi.

sHccrenberg.
Icvcnaar.

4uefi'cn.

[)otcchcm.

Brcvoort.

Prins van OfAttgten. 109
Dclden«
Goon

Döf^burg. Dicpcnheim.

Zuipli4Jiu Rijflcn.

J

Grolle.

Lochem.

OvenTfeL

Deventer,

Haidenbcrg-
Ommcr-fchans.
Rouvcenfc-fchans
Zwolle t en 't Re*
frenchemeiit>mct
dry ichantfeo*
Caïnpcn met dc

chans.

\ c.» . ..luyen.

Vollenhovc.
Blockzijï.

Stccau'ijck,

De Drenthe.

McppeU
Cocvcrden#

T)e twenie.

Enlchcde.
Oidcnzccl.
Dcgnecani.
Otiriarlco»

i
Almelo.

Rhencn.
Wijck te Duur-

flee.

Amersfoort.
Uyrrccht.
Oiiwater,

YiVclftryn-

Montfoort*

In üolldtdt^

Bucren.
Kuylenburg.
Vianen.
Heuklom.
Leerdam.
Afperen.
Woerden.
Naarden«

Zijnde cUlcea dc
Provintie vaa
Zeelardt , daar

ly noch geen
voet hebben gc^

hadt.

)

Was het oock wonder dat ERgelandr» af^ati-

ftii>hover Toodanigen vooriganck, enongaerne

V ranckrijck met dele reft (iende doorgaeo , oock
mede van de paitye Tochtte zijn , en fijn gedeel-

te daer van te bedingen. Om te fien hoe het werk
gefchapen ftondt , iandt by den Harrogh Buckjn^

gam
.
Arlingbton . en den Heer Haltjax , als VoU

inachtighden > na den Koninck van V tanckrijck

»

mei bevel'brieven , vaa den ji. Juny.

Defc
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Aen*
komft
van de
Engel

-

fche Ge
iantca.

Die hun
Trafta-

ten van
Allian-

tie met
Vranck-
lijck

vernieu-

wen»

llö j4enva»ekei^i^ Dadienvttn fijnHooghey,

Defe Heercn , quamen den vierden July \

*s Gravcnhage , en vcrtrocken deS anderen daej

naer fijn Hoogheyt in het Leger toe Bodengr;
• ve. Tonder fich vorder , als in hooge eyfchen e

demandes in te laten, niei tegenftaende de arm
Hollanders hun aenkomft . als die van Engele
uyt den É-Iemcl , die de vrede op der aerde Ver

kondighden
, aenfagen. Sy vertrockcn op det -

feften des naermiddaghs , uyi het Leger van fiji

Hoogheyt , na den Koninck van Vranckrijck

( en datAvas , naer onfe meninge , om den V redi

le bemiddelen ) die als noch by den Bofch , lo

Boxtel lagh, over al feeronthaelt, en met alU
plichten van genegeniheyt bejegent. Maer in dt.

plaets van bfoederlijcke en mededogende harteni
te loonen , en den Vrede voor ons , met hen en
de Franlchen te bemiddelen , was men wel opge-
toogcn , wanneer men verftond jdatfe hun Trac-
taet van Alliantie vernieuwt , en fich dacr door
nader verbonden hadden % na geen voorflaghen
van beftandt of vrede, als met onderlinge ken-
nifTcj te luyfteren; oock niet als tot genoegen
en voldoeninge van beyde , tot ecnigh verdragh
te komen. Dit wierd befiootcn de Heeren Sta-
ten Geneiael bekent te maecken , gelijck door
een Brief van de Engelfcbe Heeren Gefanien

,

uyt Boxtel gefchiede; gelijck het felve op den
17. fijn Hoogheydt mede bekent gemaeckt is.

Maer op dat wy niet fouden hebben te klaghen
dat men ons de Vrede wilde onthouden, fiet daer
de voorw acrden , op de wMcke wy uyt den oor-
logh louden konnen geraccken , om metgemack
ilavcn te worden.

E V-
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De frivs ranOrangieft* iii

YSCHÊN cn CONDITIËN^
waar op den Alder-Chriftelijckftcn Koning

foude confenteren dc Vrede met de Sia-

len Generaal der Vcrcenigde Ne-
derlanden aan te gaan.

•V f de PUccaten voor defen gemaeé1{t door de Statm

. JG enerdel , foo om de FrU' ce Wynen ende Rrmdewy
: tn'm deVereenigdc l\' ederlanden te verbieden y als om

itutve Lajien op de France Goederen ende ManufaSinrtn

j fielten ,
fuUen toerden gerevo(eert : dat binnen drie

Vtaenden ten TraÜAet 'van Commercie ,
iujfchtn pjnt

^d) . en de gemelte Statenfal Werden opgerecht >
tvaar inne

lede fd werden begrepen een Hjglementtuffchen de Fran-

jttende Hollantfe Oofi-en We*. Indifche Compagnien.

wÊj^. Dat in het toekomende ^ door de geheele ereenigde

^Kbvimien^ niet alleen een volkomen l^ryheydt, m^er

Wtts^tnnpenbcre exercitie nan de {{pomfe^Catholijcke

^ 'ojiolijcke FjUgie fairvefen; foo dat in alle plaetfen,alvcAer

' ^'««r a't een I^erck^ftl %jfn , een aende Cathcrlijikenfxl

verden overq^egeven ; T>at het hun mede t egelaten fal

m.- verden, een te mngen boumn binnen de plaetfendaer'er

m reen faltvefen , ende fal hun geoorloft z^tjnter tnd: en wijle

m. ''Oe de voorfz^ l{ercke opgeboujvt ty,den God dienji open-

H. baerlijck te ceUbrere n binnen de Huyfen defy leden tot

dien eynde gekocht ofte gehuertfullen hebben: Dat door

ie gemelte Staten Generael ,o'te door yeder Provintie in

't particulier, een redelij ck^iraEiement op de goederen dte

tertijdts aen de l{erck^hebben tocgehoort , ofte anderjints ,

den een Pafioorofte Priefier ,
tnyder dergefeyde J{erc^

kfn , j'al roerden toegelegt.

3. £nde alfoo de Gedefuteerde dergemelte Staten Ge-

\erael, dieaen fijne Ai a]efi. gefondenz^ijn gerveejl , die

,g'tlve byfonderii^ck^verfcht hebben ,
dath thaer door een

rrede geliefde het Corps der Kereenigde Nederlandevin

den jiaet te laten Joohet Celve tot nu toegeweeji is ,
en dat

omeenige wiffeting aen fjne Majeft. te geven voor de

Conriuejien , waer mede 'het G ode gelieft heeft de ^eruh-

Mhej dtf.nerWapenen tefegenen,fy lieden achboden hem
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II

lir Aewanckflijks DacUn van fijn "Hoo^e)

\n dt pUetfe der Provinnen , Steden cndepïaetftn »

fijneMa epeytreett heeft geoccHpeert , andtre Landt,

Steden en Plaetfen te cederen^ie aen de gemelte Staten/,

inVlaenieren als In Brabandtdoor Spagnienz^ijnov.

gelaten
, ftjn Ma\efi. dlhoewei reetsMeejler van drie^

heete Prouintifri^ in het getal der[even f^ereenigde A-

deridnden , mitsgndersvan eenige pUafen endef oflen»

fi<illand*})eeft welgewilt omdegenuUe[even Provintt

i»h4er eerfief^nie U conferveren , hetgnnt doorfijne U.

penen in de gemelte Provintien hgeoccupeert » doen vee

geven
y ujft^efhndert hetgene hieronderfalwerdenvt

J^aerPytnde op de volgende conditiën»

4, Ddtde gemelte State»aen fijne Majeft. fidlejtt.

deren ,generalijck^aUe de Pronjintien, Steden ende pla*.

fin , diefy foo in K-laenderen als in Brabandt in IMen^x

die hun deor Spagni n t,ijn overgelaten , uytgefondAtt

^

leen Sluys ende 't Ejlandt van Cafart.

$. Sullen insgeiijclt^s degemelte Staten aen ftjnM

'uf.cederen dt Stad Nimwegen,mct dt([elfs toebehoren e

de dependentiën^ het Fort van l^odfenburgy Schenck

fchans , ende hetganfihe gedeelte vande Provïmïe Vi

atlderlandt ,
gelegen aen dees T^de den Khjn ,

ten ae

fien van yranikri)K> ntitsgaders het ganifche Eylan

van Sommel^hep Eylandt ende Fort vanKoornejoet Fo

van St,^ndries , ende 't Cajleel van Louvefieyn , n

vens het Fort Creveceur .

6» Sullen vangelijck^en de gemeldte Stateu aen fi'y

Majefi, cederen ae Stadt Grave,m^t haer toebehoort

ende dependentiën, endefuUen boer in eygendom doen gt

ven^ de Stadt ende 't Graeffchap Meurs , om daer mede t

difpmeren na haer welgevallen i
mits conditie , dat de gt

melte Staten den Prins van Oranjen ftdlenindemneren

wegens hetgetnelte Graeffchap ende andere plaetfe ,Ste

den 9 ende Landen ytoebehoorende dengemcltcn Prince

dieaenfijne Majefi.fttlUn wefen 'mgeruymt.

7 . Dat de gemeite Staten aen ftfne Majefi.fullen

derenfoodanïg fiechty abfyfoudcn gehad
hebben , ofals

fouden kortncnhehhen ofpretenderen^op de plaetfen dte ft

me Majefi. op de gemelte Staten inh Ki)cl^ heeft geocc

feertidatfy medee:ngeiï)ke cejfie infaveur van den Pr
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fDe Prhs van Orangien, 1
1

5

yaef van Ooji - Vrtefiandt ftilUn doen , van alle enfoo -

„.j^e rechten dte [y [ouden mogen hebban ofte pretenderen ,

]de pUetfen cirf fy m d^JJèlfs Land fcctiperen . namentlijc^

ideStadt E*»i>den , Schttnt va» Leer oort en Xlerfchans ,

>aer uyt[yhimm GuarmfienenfuUen trec\en.

%. D^thctMH d'OnitrdMiien vanfijne Majejl.geoor-

ft falzijn uyt degefeyde Landen, Steden endeplaetfen ^

ie aen hoer gecedetrt fullen ztjn ge»eefi , in alle de Lan-

en der gemdte Staten Genetael , foo te Water als te Lan-

^ , RivUrea en Stf»omm , tegaen ende. kieren , fonder dat

i wegens betfil:nge van eenig Kecht ofte impofttie ,
nochtt

ukvifitatu van hunne goederenen bagagie» munitiën

mn Oorlog ofte VivrisfubjeêJulUn x.tjn.

9. Suilen de ge^ndie Staten katr verbinden aen d'Or-

ier ende Ke'ugie va» Mallate doen reflitueren deCom-

nanderyen , die bevoudm fuUen verden in degemelte Ver-

mighde Nederlanden > de gefe)de Order toe te behgo-

n.

IC. Sullen degemehe Staten btloven aen de Graef

van Bentem te doen reftitueren fijne Kinderen , die onder

iaiithonteyt enprotcSliedergemelte Staten » doordeGra-

vinne van Eentem fijne Huysvrouw ,
epgihoucien zijn ge-

ve ^fl , niet tegenfiaende d'infrantien door den felvenver-

fcheyde malen aengewent , die h door het voorfchrijven

van den Keyfer , ende van fijne Alderchrifil. Majeft. heeft

doen onderftut ten , om degemelte rejiitutie te bekomen.

i I . Sullenmede de g^melte 'Staten beloven , fijne Ma-

jeft. te indemneren v*n eengedeelte der exceffive koftenJte

figenootfaeckt *sgrK>4eft tot defen Oorlog te doen, en haer te

doen betalen binmn den tijdt diefalwerdengeftipuleert , de

me xftm twintig Milioenen , Jfaer medefijne Majeft.

erfalviunfcheUe»de drie Milioenen, diefy haer ingevol-

ge van delenmge aen haer door den Vader Hooglofel: ge-

dachtmijjevan fijne Majeft. in 'tjaer I ^5 I • mojlen beta-

len i mirfgaders de verfchene intreften di*fy haerfedert het

gemdte jaer li:^\.fi:huldigh waren.

j-{ It. Das
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114 jienvanchelijk? ^^'«^^^ '^^^ f^i^ Hoo^heyt

j 1 . Dat m €r\entemjfe van de Vrede diefijne Maj. aei

de geynt he Staten gaerne -wil toefiaen , doen fy haer Con-

qae/lt^n verder in hm Lant kofle brengenydegemelte Staten

haer allejaren door een extraordinans Ambaf. tenfeksreh

gé(itpiileerden dage[uilen doenprefenteren een goude Meda-

lte>wegende een Marc^ , d'rpelckf[al inhouden ,dat fy de con-

fervatte van deJelve Vryheyt va^^ jijne Ma^ejl. hebben

.

die de Koningen haer voorfaten hun hebben helpen procHre-

ren.

\ 3 . Bat alhoewelJijne Maj. ver^ laert > haer te conten»

teeren met de voorgaende conditiën , mits dat de fIve bvi-

Tien tien dagen werden aengenowen , na <ie rvelckeJijne Maj

niet en pretendeert langer daer aengehouden te zijn.fy ech-

ter hier mede te kennen geeft , dat offchoon avfetve door dt

ge7nehe Staten toegefiaenwierdenyfy echtergeen iracht ful

len hebben , en dat fijne Maj geen Traóiaet van flilfiam

noch van Vrede fal aengaen , voor ende aleer den Koning

van Engelant infijn regardy door degemelte Staten voldaer

zy ende dat de Rijx-Vorften m defen Oorlogh metfijn Maj

geallieert, van geltjeken met de conditiën die hun door de ge

melie Staten toegeflaenfullen zijnyvergenoegtfuilen blyven.

E

Volght een nader Ampliarie ran dc

bovengenoemde Arciculen.

Kdeop datfijne Maf.fbude mogen doen blijken door d\

keure van meer als een conditie% hoe oprecht elijck (y aei

de gemelte Staten Generael hadde wdlen voor[lellen ver-

fiheyJe middelen,om tegeraken tot de Vrede diefy haer heb

ben afgevordert , ende met joo verre brengen als in haeï

macht is.de preterfien diefy met recht op de kracht van ha-

re ïVapenen ende de continuatie van haer Viclorie foudi

]^nnenfonderen : foo verkjaert fijne Maj. dat fonder ficl

precilelifc te houden aen de aenbiedtngen die haer voor ddt

fendoor degemelte Staten fijngedaen i
mitsgaders aen ar

conditiën die fy haer byforme van alternattve hadden af

givordtrt i
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Ve Pms vati Orangisn, 1 1 j*

ordert/y haer wlfalrotlhy
vergenoegen rr.et het hehcti-

^dtti v^n Mie ConqneJieK diefijne Maj. tcger.vpocrdig hejit.

mitfmiers -vandegeene die fy ncehjoude wogen komert te

doen, totdatdcgemelte Statendefe conditiën fullen hebben

envaert, namentlijckdegeheele?rovir.tiecn lUrtogdom

-van GeUerUnd . toebehoorerJe de Staten , Sttcht van Ut^

recht , ende Graeffchap Zutfhen , alle de Steden , Vlaetfen

Fortrefpn die in de gewelfe Provinciën gelegefi zijn ,

aer afpendentien
endetoehehooren/onder exceptie , de Sou-

vncyniteyt der Provinciën , Landen ,
Steden ende Plactfen

OT fijne M-j.totdie tijt toegeconquefieert ,
dejelveap-

-ndentien ende toebehooren , bliivendein't toekomende voer

Mwig aenfijne Ma jejic) .

Dat om de gemelte Conquejlén , Lande» cndeplaetfen

HenfijneMaj.gecedeert, in Staette kennen brengen, om

foo veel te beter door d'aj/ijlentien die hun uyt het RijckfoH-

den hinnen bomen, temrden onder(lut , de gemelte Staten

in alle Soiivereyniteyt fullen remitteeren de ^tcden van

ajlrichtcndemjek, mitfgaders't geenefy hefitten inde

-ndsn van Overmaes , Dalen ,
Fouquemont ende Het'

ogcnbofch.nevens degemelte Stadt en Meyerye van 's Her-

togenbofchy ioebeharen ende afpendentien , ende het Fort

Crcvceeur.

Ende op het TraBaet op die taetfie conditiënfoudemcgcn

dienen y niet alleen cm de eerjlevrientfchap ende alliantie

fujfen fijne tUj. ende degemelte Staten te herfiellen ,
maer

'mme de ruft endetranquilliteyt vant Rijckteprocureren,

die fijne Majeft. als Guarant ende Confervateur der Trac-

taten van W^ftphalenbyfondetlijckter harten neemt, fijn

Maj. wil wel beloven te rcnttntieren , na den Vrede , infa-

veur van des Rijx Vorjlen , aen alle 't Recht datfijne wa-

penen hem fouden hebbengegeven y op de plaetfen diefijne

Majrfteyt op de gemelte Staten en de Landen van 'tRijk.

heeft geoccupeert , fijne l^ajcfteyt fich alleenlijck refer-

verende de Vryheyt , om de Fortificatiën da«r van te doen

ruineren.

W z JMftei
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Maer alfoo ftjnt Majt, door kaerfdfwtl contribueren

om de R^X'Vorjien tn het vry befit der Steden ende Plaet

fin dis hun toekomen te herjiellen, foo heeft S; mede wtl

Un procureren , dat de gcmelte Staten Generatl hunn

Garmfieaen uyt de Steden ende plaetfen dtefy noch tn 'tgt

mtlte !{ifck,kfinr,en btbbtn
,
fullen doen trecken , nament

lijck, uyt de Stadt Emden , het Fort van Leeroort end

yier- Schans dte oen den Prtnsende Graefvan Ooji

Vriefld>.t fuller, toerdaigelever

t

. mtt alle de {(echten di

hem ter oorftecli van 't ge»nelu Graeffchap kpnnen toekp

men.Ende op dat de noodi^e commumcatte tuffen Vranci(

rifckjen de Stadt Maftrtchtydte aenfyne Majt, foude wer
dengecedeat geen oorfaeck,tot eentge contefiattein t tot

kamendefoude mogen geven, foo foude van wederfyde wer

dengejiipulcert , dat menfoude trachten met den Kjem

vorfl van Ks^lf*i,*ls Prtns ende Btjjchop van Luyck^vaj

te ftelleo eene vrye paffagie voor de troupen van fijn.

Alajt. van de Franf Prontteren na Maftrtcht voorf\ doo

bet Lont van lAtyck , op conditie degemelte pajjagten nit

als onder behoorli/cke betalinge te nemen, fonder dat defel

ve tot lafte van Lant fottden «.

Sullen wijders alle de Arttcutcn gemelt in de voorgaen'

de notttie^ tn hun geheel blijven, felfdat aengaende de cef

ftevande Stadt ende Graeffchap P^eurs, uytgefonder.

aUeenlyc^de gene concernerende de ceffie van andere Lan
den ende Plaetfen , dte door de gemelte Staten aenfip
Majt foude werden gedaen.

EYSCHEN en CONDITIËN,

Vlagge fullen toegeven
, jafelfdat baregebeele Vloten de
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sg^efullenftrijcken, en de Méts T^eyl Uten vallen voor

eemg Engels Schip,voerende de VUgge vanfijne Maj,

mdegeheele Brittamfcbe ^eemop de Hollahtfe K»fl'

2 Vryc permiffie , een geheel laer lang aen alle d'En*

lelfchegebleven tn de Colome van Surtf,am om daer uyt

te mogen treck^n Joo wanner het hüngeluft, met alle ha-

re Goederen , vAn wat Nature defelve mogen ^jf» , vol"

gens bet Tra^aet van Breda,

Eeuwtgh Banntfjitnent uyt alk de Landen der Veu

eemgde ?rovtntien, van alle de Onderdanen des Kpnmgs,

diefchuldig aenge^uetfie Majefi. ;(yw verklaart, mitsga-

ders van foodamge andere, dtevantvegenfijhe M^jeft.

lullen weiden genotificeert fedititufe Lthellen te hebben

ujtgegeven, ofte anderfjnts geconfpireert tegens derufle

ende tranijuilltteyt van fijne RJjck^en.

4. l{embourfement aenfijne Majefieyt van d'onkpjien

des Oor logs terfömme van een mülioen ponden Sterltngs.

Waer van vierhofdert duyfendjjtnnen de Maendt OBobet

aenkpmende fullen werden betaelt , ende reft tot looooo

pnden Sterltngs *s laers.

1 5. laerlijckfche betalinge van 1 0000 ponden Smlings

tin eeuwigen daj^he , voor detoelatinge dte den K^ningb

fal vergunnen Haringh op de IQiflen van Engelandt

,

Schotündt en YrUndt te mogen vtjfchen

6. Den jegenwoordigen Prws vanOranjen , ende des

j'elfs defcendenten ,
gullen defouveraimteyt der V:reenigde

Nederlanden befitten,uitgenomen ''tgeene de twee Konm.

gen ende hun Geallieerde ten deelfal vallen ; offullen ten

minf}en de watrdtgheden van Admtrael Generael ende

Stadthouder ten eeuwigen dage genteten ,
op de voordee-

Itgjle wyfe als de voorgaends Ptincen de feive voor difcn

hefeten hebben.

, 7. Dat binnen drie Maenden. na de gemaeckje Vrede,

een TraSïaet van Commercie fal werden opgtrecbt/oo <fe-

genshet Reglement van de Commercie in Indien
,
volgens

de eyfchen voor defen gedaen , ais wegens het voordeel van

d'Onderdanen vanfi\ne Majesieyt , in hunne Negotie,

H 3 gaende.
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1 1 8 Aenvanckslijks Daden V4nJij» Hoogheyt

gaende
,
kpmcnde . ofu gehabituctrt tn etnigb Landi

toehchojr^^hds de gcrneltc Staten , ende tntt foodanigi

voordeelige conditiën , als aen de mcefib€gi4hjiiyde Ni

tien werdt toe^eflaetj.

8 . Het hylandt van Wakketen , de Stadt endc V

fieel van Sli^y^ metfijne dependentiën , het EyUuidt va

CaJJknt , dat van Goeree , ende ha EyUndt von Voorm

ptlhn tvcrdzn gcjltlt tn banden van fjjne Majejiryt l

manier van caittte
,
wegens dc nae)kpnunge vandecon ^

ditten hier vooren vcrbaaic.

9. Alhoewelf^ne Alajejl. venkh^^^^fi^h te contentee

ren met de voorgaende conditiën , tmts dat defelve btnnt

thien da^^en Werdtf' ^ cncmtn , na Weickc fijn Majefi

nieten verjiact U-^- - ^^^r aen ghchouden te 7{jjn i fo\

vtrkjatft fy nochtans precyli^lijck, dathiettegtnjlatnd

defelve door de gemelte Staten toegiftaen tvterden.fy ecb

ter geen l^racht [uilen hebben , en dat fijn Majeji- gee%

Tratlaet van yirede , rscch (i:lfiant pfl maken . vaar en ak

ter d^n Alderchnïiei K^r.ing^ infjnregard.dcor degt

rneltc Statzn voldaen is dat mede d: i^ijcks - Vorfen mi

fijne Majeji, in defen Oorlogb gealiteert , insgelijks ^rel

de conditiën die hun door degemdte Staten toegc^latn

^ijn
, vernoegt [uilen tvefen.

Wat is die te feggen Lezer , anders als de Hpl-
landcfche tcoed en dapperheyr is vvegh ^ fy wo(^r

ten ons den duym kullen : Wac fuiaat, o He-
ixiel I of waclaeidunckeniheyt, en kleynacbiirge

van dicpaerwreveliMoedige Koningen : het worc
tijde datfc fien , da:

Scepeetiam viclis redit in pracordia virtus.

D:c onder leyt , noch wel tens moed krijght om
boven ''--r:ieckcn.

Dei .s.he Gefanten quamen , in des Ko-^
en han. nincks Lijf-karos > enonderhcr gcleydevz:

Kuyters, op de oionen Antwerpen

mtt Jen Grave vaa ivionrviey fpraekcn ^Montc
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seen Franlch Bedienaer. veel moeyten aeu-

venden . o^n de Spaenichen van hci bdao^hdcr

Tollaaderen at te tVecken .
dewijl by tm hiera^-

nict alleen Vül8;ens ordere van hei Hot van

Lnttóenilicyt . aile y ver tot onle bylbnd hadc

rZd. begeerden dai hy de hulpgroepen

,

by on. over ai tocgefondcn had .
weder oni-

iicdcn foadc . ot Ikh van die Steden .
in de wel.

cetvla-z-n. verfeeckeren ; waer toefy fichnuc

3n Lj?:n h.nne hulp aente bieden; macr d.e

GravAa l veel ceeerHicken hart tot lulck een

Gouweloos beftaea . en wilde dacr na n.ec luy lie-

ren .
fchoawende oock felts (oo vee als mogc-

Mck was . de eelegenthcyt , om met deie yerley-

Irs Te ipreecken': vertreckcnde naBrullel, en

in tegendeel (i)n hulp-benden meer en meer yer-

groofende. Dc En.eKchen oock hende aldaer

Sict uyt te rechten, trocken oock den z6. van

daer . en voorts over Galais naer Engeland, daer-

fe op den laedlen van de Maent aenqaamen.

Op den klven dagh van hun vertrek van Ant.

werpen, brack de Ko-.inck oock van boxtel op.

treckende onder hei geley de van H^oo Mannen va.,

met fiin Broeder en and.rc Grooten door dc Bo

Myery. over Beringen. y.Truyen.Hannuyt.

CharleVoy .
Gtr^elnoy ,

op S' •
Germain

,
daer hy

op d.n eerften van O^^gttmaent aenquam : koit

daer aen van de Prince van Concc .
beneftuis

meeft al den Adel en vry willige gevolght

Die van Maeftricht namen de gelegentheyuC

van des Konmcks optocht wel waer en maekten

goeden buyi. daer de Spaenlfen wel het belle ge-

deeUe van hadden, üe Hartog van Monmouih

.

trock oock over Vlacndcren naer Engcland.zijn-

de ti)n Rev' r.-'i van 1400 Mannen, tot i;oo

verfmoUcn. ^.
H 4



I20 ^envanckelijks Daden vanfijn Hoogheyt

Men konde fich niet genofgbfaem verwonde
ren , dat defe Campagne cn Legertocht fo vroei
in de Somer , en noch voor Auguftus geëyndigi

"

gelfjck of dc Koninck van Vranckrijck , fiendi

niet wel vorder te geraecken. de reft nu met d«

Engel fchen ter Zee hoopte nf te hacken. Turem
verliet oock de belegeringhe , indien het foo tt

noemen was , van 's Hartogenbofch , en trod
booger op , ycrtoonende fich fomwijlen (lechi!

ecnige troepen omtrent HeufdcnendenBoIch
,

om de Ichattingen op le halen , en eenige Dorper
omtrent Breda in den brandt fteeckende.

i^^Ve^
Onder tuflchcn waren beyde de Biirchopper,

bc"
^^^'^ Groeningen dapper doende , berchicicndc

van " de Stadi vreeflijck , de Bou-nbcn en Granaten de
Groc- den een rafend geweld

, wierpen een leer groot
n-jenighte huylen aen de zuyd.zijde van de Stad
voornamcntlijck om veer » foo dat de Burger
dien oort verlaten , en üch na de anderen oor
begeven moften. Het verwondcrlijckfte was,
dat in het midden van fukk een fchrickelijcke

vcrwoeftinge, foo wcynigh mcnfchcn beschadigt
wierden; cn de goede ingffetenen lbo welgc-
moedigt waren , niet tcgenlhende hun dai^elijcks

verlies,en de quellagie der vyanden,bet iaeifte by

vaul'
de Stadt wilde opftiten , men hoorde fiemmen

5tadrf vrouwen en kinderen , en men fagh yver vaa
weerlooze lieden dat wonderlijck was ; de goe-
de ordere dor Ooopsgefnide , op de brandt
waer genomen , vci hinderde menightcn van on-
jjevallen. Ma;T de grootftc fterckte die fy had-
den, was , die dappere Gouverneur, de Heer
I{4benbaupt , cn een braefCommandant, den Har-
togh van Holftcyn Pleun , benefFens andere bra-
ve Bevel-hebberen , die fich des Vyandsgewclc
foo weynigh bekreunden , darfe menighmaci in

bet midden van des Vyands gedonder , felfs op -

dc
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e bolwerckenhun violen en fchalmeycn liete»

ooren. De Gouverneur in der dact toonde fich

en wacker en voorfichiigh Krijghsman , en on-

cihicld de Krijgbs-iucht feer nauw en wijfle-

jck, hebbende het ganilche gefagh over de Mi-

me , en het Ooilogbs volck, en dc ftcrcl^ien tan

1

de Stadt , wordende door het een en het ander

de Ovcrigheyt alle geiegenihey t benomen , om

,

gehjck wel in andere Steden was gefchied , hun

nact te nayen , behalven datier by vertrouwen

H J
den
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IZZ jlenvanckelijke Daden vanftjn Hooghei

\

den wille oock niet was , en het Krijgsvolck as

gelegentheyt om te muyten. Dienende tot hi

aller welttantengcrultigheyt feerveelé, datfij

gedurende de beicgeringe , overvloet van alle Xi

vens nootdrufi hadden. De vyanden naerdei

uyt het Keulfche en het Manftcrfchc quarl

ondei een gedurig daiidercu van het Gelei
tor aende Conuefcbarpen , van waerfe fo

ophouden , gloeyende koeijels, bomben, gran.

ten , ftinckpoiten , en diergelijcke helfche vot

den in de Stadt wierpen, daer die van bicinen wt

der gcdurighlijck tegen aen fchooten , fchietcnc

by den dagb om verre , het geen de Vyaudt b

nacht had konnen opwerpen , cn hun Gefch»
menighmael vetiammende. De Burgers niet ai

leen toonden hunnen onvermoeyden yver, in ht.

bcfchermen van de Sradt , maer oock de Siuder
ten en Leerlingen , diealdaer in de hooge Schoc
Ie lagen , die fich niet ontfagen op het beetft t

gaen , en de gevaerlijckfte potten le befchermen
opne nemen. De veelvoudige uytvallen , d:e hei

geduerighlijck wel geluckten , vermeerderde!
hen nici weynigh den moed, gelijtk mede he
gedurigh onderftand van de Konincksmarckfch(
Volckcren , eenig • troepen van de Vriefen , he

R giment van jPc»rw4«van Amfteldam , en gedu
rigen roevoer van alle nootfaeckeiijckheyt. Dc
felcfame /allen en werckingen vanhetGc'
fchucen flpmben. zijn verwonderlijk; hier wierd

een arm. daer een been
,
ginder een weghgcfchoc

ten vrucht traneloos befcbouwt, wanneer maei
de verfc-'^''^ ngc van fijn vryheyt te behouden ,

cn drvc! . ie tanden van dele wolven te ont-

gaen , ftarck genoegh was, om de minfte indraci

in hun gemocdt le maken.
In defe voiftandigheyt,en dappere wederftani"

volharden Ty, toi dat devyandt opdcnzS.Aui
guftti
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,foofcbandelijck, alshy die verwaendeiijck

getaft bad , wederom verliei, en de eertte we-

criiand te gelijck mei bet verval van fijne aec-

en vand, daer by fijn hoogbfte zegeprael bad

emeenc te planten. Men wil daiier wel 5000

JranadcnenBomben, van de welcke lommige

^elvier of vijf honden ponden gewoogen heb-

.en, foudcn ingcrchooten zijn, meer, aisgelegtii ^^,13.

5, toivernieiinghvanhuyrcnals vanmenichen, ten,

liedegebeelc belegeringh gedurende , geen jjo.

n het getal omgekomen zijn . daer in tegendeel

•andevyandcn, bcbalven de gequetlten , om-

rent 4^6 koppen , daer onder drie Overlten,

wee Üvcrfte Luyicnants, 36 Capiieynen, en
^

/tel andere Bevelhebberen, gereeckent worden

^elneuvek te zijn 5 een groote menighie is ge-

Jangen. en by de 5000 verloopen; loodatbet

Hcyrleger. dat 24000 Mannen fterck daer voor

quam . met niet boven de 14000 Mannen ,
we-

tferafgetfockenis. Op bet verlaten en aftrecken,

ibben fy hunne hutten in de brandt gefteecken

,

inaer noch eenigh Gelchut , dat ly nitt wei mede

konden voeren, in den loop , en te pandc gciaten.

>1us wierden defe cerlijcke lieden van hunon-

p^rlijcke Vyauden verlolt , en hebben dele InoUe

Oorloghs-Biirchoppen weder vandc Wapenen

lot bun Cafuy fel gcwefen. die hei voor veel men-

hen , en miircbien voor hunne eygen ziel, beter

as . noyt verlaten te bebbcn g< hadi. Tcrwi)l

rioonden (ich hei Franfche Leger , onder den

iviarquis de futlUde en Chawtllf , voor Maeüricbt

,

in (chijnoffede Placts wilden belegeien, maer

hei quam maer op eemge fchci muizelen uvc,

waer mede (y weder afkeerden , en een deel t;aer

Landi van Kkcf . en een ander naer Maieyck

irocken: maer laei ous ficn v naer ter Zee om-

tact. Tej Zee was zec^-rt d': latiiic Zte-ftnj'U
" van
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124 jienvanckelijke Daden vanftjn Hooght
Zee- vao den 7. ]uny , niecs bylonders voo^gevail*J

.backen, houdende fich onfe VJoot gedurighlijck omtri
de Zeeuicbe Kuiten

, fonder dat men le rechc^
reden daer van wiltj milfchien om, dewijl de
gellcheu een fèer groote macht van Landi-mk
iie, op hunne Vloot inCcheepten, op fijn ta(

voorficht te zijn, niet verre van honck tegael
en geen hooft- treffen re wagen . om dien vyar<
geen gelegeniheyt te geven ergens fijn volck ai
jandc te werpen , en al lbo de laertte hant aen
begonnen werck te leggen j en het was waer hu'
toelegh was . om te lauden. Maar Godi uyr dw
Hemel heeft het verhindert , en dien baldadigt^^
vyand

. met fchade en verlies afgewelen. On
Vloot leed fonderlirge geen verlies van belang
maer hield fich onbeiemmert op haer voordee
Een deel van des vyands macht , hoewel de ftori

henmeeftverftroyihadde, bleef noch voor onl
Zeegaten te leggen kruylfeoimaer wanneer fy n
wederom herfteli en by een waren, fpreyden f
ijch door de gebeele Zee, gelijckeen VifTche
fijn Netten, uyt, om op onfe aenkomeode Koop
vaerders, en voornamentlijck de aenkomendi
Ooft-Indifche Scheepen te paffen 5 roaer mei
kreegh op den feiten van dele Maendi lijdinge

Oort-
veertien Ooft-Indifche Retour-Scheepen op

indifche Eems aengekomen waren , wetende van geen.
Retour- oorlogh , en hebbende geen Engellchen verno4
"'«f men, als alleen twee Fregatten voor d'Eems, die

veel feynen om hulp deden; maer alfoo geen hulpf
quam

, moeiten met goede oogen aenfien , dat
de gehcele Vloot behouden binnen quam, zijndei
als doe Groeningen noch belegert

i waer door
oock de Sterckie Delfzijl, mits bet aenkomenl
van deze Scheepen, mctkruyt, en andere oor-
logbs-behoeften, voorfien wie*d. Men fand aen-
ftonis mtfnightc van Smacken d^ier na toe , die dc

fijne

Vloot
komt
binnen
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ine Koopmanfchappen daer meeauyilichien •

n over de Watten le buys voerden: geb|ck oock

:,nreOorloj>bs-vloot na de Eems overftack ,
om

ilefe Vloot af te balen ;
gelijck yeder van dejelve

tonder verbinderingb. op haer behoorlijke plaet-

reaeneckomen is ,
geluckighlijck den gieiigen

/rybuyier ontfi.aptziindc. De Viooi wierd hier

3P weder voor Zeelandt op haerpoft gelegbt»

Wanneer tijding quam . dat een Commiffie-vaer-

der uyt Zedandi, een leer njckgeiaden Oott-

^iDd.lcb Schip . de Valck genaemi ,
gefchat op

tvijftien tonnen gouds, genomen, en tot Bergen

in Noorwegen opgebracht hadde ; foo dat fy die

'opbuyt loerden, aldus hun eygen goederen tot

buyt lagen worden.

OndertoOchcn ilfer voor dit laer , tuffchen de

wederzi)d(cbe Oorlogbs-vlooten , niet te wegc

gebracht , en al dc verfcheydene aenvangbfclen

ïau de Engclfcben om te landen, zijn ycdcr mael.

door deGoddelijcke beftieringbe . door iniddel

van weer en wint , verhindert. Maer dc Kaep-

vaert , die in het begin van defen oorlogh verbo-

den is geworden , wierd als nu weder op^n gefet

,

waer op een groote menighte Commiflie-vaer-

icrsuyiZeelandc in Zee geloopen zijn ,
die dc

lingeKchen en Franfcbe . met het nemen van

hanne Koopvaerdeis , feer groote Ichadeen at-

brenck gedaen hebben.
. ^i onlu-

Ondertuffchen groeyden m Hollandtnocn ai
flen in

onluften tegen de Overigheydt en Regeerders j Holland,

maer legens alle dele moedwillige ongeruftighe-

den , wierden uyt den naem van fijne Hoogheyt,

van dato den 9. Juny ,
Piaccaien verkondigbi

,

door de wclcke den Borgercn belaft wierdt
,
van

foodanige wnfe van doen , af te laten ,
en alles tn

fijn ttaet te laren en te herl^ellen , op de booghfte

indignatie.vindeadc fijn tioogheyi daer in voor-
" na-
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ii6 AmAnckeltjkeDadm'üAnfijn'Hoonht,

pamentlijck fijn gcfagh verkort, wienfaetvr
namentlijck toeftont, omtrent de Overighc
beftellinge te hebben doch indien eenige
geerders ergens aen fchuldigh waren , haddc
die in behoorJijcke forme alleeniijckaen lek.-
gen

, op dat na ondervinden van de /chulc , def
ve na behooren mochten geftrafc worden.

^
De Burgers waren onderiulFchen in verwa

.
linge. dat fijn Hoogheyt de Regeeringc t'een
mael foude veranderen ^ macr alloo dit . naer b
verwachtinge niet ge/cbiede, alfoobet noch gco'
tijd voor fijn Hoogheyt was , om het felvc aenj
vangen , flocgcn fy felve de handt aen het werc
Hier h'ep het geheel weder over hoop, Dordrecj
cn Rotterdam,wilden weder Govert in het voo
fte zijn, boenden bet meefte van hunne Heere
uyt, en ftelden weder anderen op: op veel ander
plaetfen eyfchtemen door fchrifcen en herfteliin
gen van cendcci oade en befchimmelde privile
gien. De Boeren van Maeflandt namen de Sta

'

Delft in, en dwongen deOverigheyt om henJi
den voldoeninge te geven : bet {^Mq gefchied<
tot Goudaren ter Tholen quamen de Boeren me
de binnen om de hecken te verhangen^ror Zierik-
zee fmeten fyde glafenvanhet Sradthuys uytj
maer de Burgers wierden daerna foowijs. dai
fy de Boeren , wanneer fy weder aenquamen , de
poorten voor de neus flooten , ruymden het
Raedhuys , flooten het toe , en /etten foo al d
Hccren op den dijck. Tot Middelburgh hadden
de Burgers , en het grauw , de Overigheyt al me-
nighmael aen gewceft : cyndelijck quamen de
Boeren, braken des Stadts poorten op , lichten de
deuren uyt de grendelen

, liepen naer het Stadt-
huys , en fleepten 7. Heeren met geweld buyten
de Sradt , dicfè niet wilden laten gaen, voor datle
hen voldoen inge gegeven hadden.

Toe
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01 Vliffing'^n en ter Veer wicrd ook alles het

erfte boven geworpen , en tot Goes hadt het

e Burgery tcgens eenighe geladen, diele den

aeni van veiraderf. gaven: loi Leyden fette nien

tlelijck aldeHeeien

5 loe : lot

cgh

af, en floot bet Stadt-

Haerlcm gingh het mede flecht

renocgh j maer in Noord-Hoilandt waren de

iijven den baes , cn wilden het werck naer hun-

icn fin flellen.
, . c

Tot AmlUldam vergaderden lomnoige retor-

maieurs op dc Doelens, daerlc bet magnihcal

wilden verletten 5 maei vindende hun recckenin-

pe niet , brachten by overdracht ecnigc de oni^ft

in de Kcrck ; maci de Ovengheydi dede wijfle-

liick , ttond de ganiiche Regeeringe af, cn ttcldc

het alles in handen van fijne Hoogheyt , dewelc-

ke vermetckende het lelve loi dc algemeene ruft

enveyligheyt noodigh te zijn, volgens hcibe-

flu^t van de Edele Groot Moogende Heeren

St.v cn van Holiand , van den 7. AuguHi , tot het

vc iiiideren vanüe Regerin^ie getreden is , han-

delende in fommigc Steden daer omtrent volgens

fijneygcn verkitfinijei in a-xlere de verkiefinge

uyt aengebodene oplleliinge van namen doende,

in andere door Gecommutt'eide en Gemachtigh-

dofi het wcrck vcrrichiende , het welckc wel ee-

maer evenwel geen volkomen genoegen

zijtide det»ne'.vel, en d'andere wederom

ualijck te vrcil venwel »s het in (oodanigen

aet geltelt , dat bongre malgre met wü ofonwil ,

een yeder fi]n ruit houd , e.i fich genoegen laei

;

zijnde meerder rwarigheyi door dele goede toe-

vcrficht voorgekomen ,
ghelijck het gefcbapen

'^ondiuyt de plunderingen der huyien tol Dor-

rechi. Haerlem, en elders voorgevallen , een

(ware onlult te (uilen omiUen : felfsde grootf^e

van hei Land , ja de oude S oii\Joban Mauw;;^ ,

door
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Gcvcght
van de
Vricfen

t€gcn
dc Mun-
fieifchoi

Kaedf
Pcnfio*
naris

legt 11)n

dienft

ncdei»

iz8 jiewawkel^ke Daden vanfijn Hooghej

door een geraepc ongenoegen , leden groot g.

vaer » van cenigb groor ongemack van hei grat

te Tullen lijden : de Heer de ^yter leed oock g.

aer , en dc Anabafladeur ds Groot , vertrock .

ttilligheydi met fijn huysgefinde bet Landt uy,

temeer, dewijl hy wel faghdat fijn manier vi

band«lingen niet wel aengenomen wierden. E
gefchiedef terwijl de Vrielen onder den Overftt

jltita , door 15. Standaerden van des Biircho

Rnytery overvallen , of in een hinderlage gelo

wierden , daer het flecht met hen afgeloopen fc

hebben, ten ware fy tijdelijck hulp krijgend»

iich met verlies van 2^ Man gereddert hadden

maer niet fonder wel 1 70 van de Bilfchopie dc

bals te breedten.

Maer in den Haegh viel om dees tijdt vry w:

anders te doen. De Raed-Pcnfionaris fijn Kerel

ganck gedaen hebbende , verfcheen op den 4. va

Auguftus , ter Vergadering van haer Edele Groc
Mogende, alwaerhy een aenfprarkdede van fij

grootedienften en forgen voor de welftandt vai

het Vaderland , die hy tot hier en-toe gedragei

hadde; maer nu ficnde vorder in defen Itand va

facckcn, dat fijn dienften niet meer (cheenennu

te ïijn, jae oock (elfs in veel dcelen ftondent

bindven , foo was hy daer gekomen , om fiji

ampt van Raed-Penfionaris neder te leggen , ei

vcrfocht, volgens; te vooren genomen refoluti»

en befluyt, dat hy nu fijn fitplaetfeinden HoO'
gen Raed fou mogen hebWen. Hier mede was hj

van fijn amptontflagen. De fedie , of plaets ii

den Hoogen Raed wierd hem vergunt • maer de-

wijl'cr verfchil over den rang ontftondt , en dooi

verder verloop , Zeelandt fich regens die (cfCit

cn fittingeftelde» en hem, nagefeght wordt.de

Stoel van Staet , in de Kerck , mede wierdt ont-

feght , al voorteeckenen van een aenftaendc val j
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De
Ruarcit

^ hy noyt in den Hoogen Raedt verfchcenen.

toen begoft hy te fiibberen ; maer dacr na is hy

gevallen. Daer by qaam dat fijn Broeder , de

HccxCQtneUi dtlVitt, Ruwaert van Puiten ,
op

^^^^^^

den 24. van Dordrecht in den Hacgb gevangen ggn.

eehaclt , en in de Caftelenye bewaeri wierdt 5

docli vvyTuUen hier achter meer daer van fprec-

, Men halt niet nagelaten fijn Majetteyt van

Engelandt , bet bevorderen van fijn Hoogheydc

bekent te maken , wacr op van daio den 28 july .

defe antw iort qnam , die fijn Hoogheyt de Siacc

icdegedcclt heeft.

M 1 s s I V r: van Si jn Majefteyt den Koningb vai:

Groot Brittanje , aen fijn Hoogheydt den

Heere Prince van Oranje ,

Uyt Withal den 18. July , 1^7^-

N E \^ E
Alopfteur van Reede , tny hebbende rapport gedaen

l an den quaden fiaet , daerinne Ghl z^ijtgebracht.

Jen daer overfeergevoeligh gerveeft , maer 't gene my al-

lermeefi bedroeft , is , dat Ghy fchynt te hebben een ap

irchenüe
,
alsof kk^minder forq^e , enafe^ie voorV had-

de als voordefen: Jch^bidde, dat Ghj gelieft -verfel^er^

te z^yn, dat het c^jn apprehenfien fonderetmgh fonda-

ment^ en buy ten alle reden y maer daer-en-tegen dat Ic\

hebbe defelve tedere genegenthep y en het jelve reffetl
'

voor U Perfoon dat ic\ oytgehadt hebbe
, foo ten opfuhtc

van U eygen rvaerdigheyt , als ten re^ttarde van *t bloed,

daer "vanW^^beyde participeren i ooch^en hebbe Ick^ noyp

vergeten eenige van de mini: e goede dienflen , die ^
der^in fi]n leven My heeft bemfen, waervandeverbin^

temfi'en altyd fllen blyven gegraveert 'm de grondmms
hcrun. Gelieft doch te gelooven y alkoewel den jegen-

woordigen toefiandt vanfak^enMy niet en heeft toegela-

ten met \} te moz^ncorrefponderen^ m fnyndeffeynen en

l ttaad-
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130 j1envanckelijk§ Daden van ftjn Hoogheyt

irafiaten te commmiceren , dat /ch^ in alle handelingen

die Jch^hebhe aengegaen ^ met den ^lderchrijle\\jckfte\

Isonirgh altijt hebbe getracht uwe i^terejfen te avanceren

foo veel als- het de natuur van de handelinge eenigpnt

heeft h^onnen toelaten. De infolentien en continuele macht

natiën tegen my van diegene^ dieeenige tijdthertpaertsfoi

grootendirecliehebben gehadt aen't Gouvernement de)

f^ereenigde Nederlanden j hebben my genootjaech^my ti

moeten verbinden met den ^iderchnfieltjckfien J^ningl

( dervelcl\e oocl\heefthet felvefubjeé vanl\lachtenteget

haer) ten eynde alleenivyfouden mogen ter neder werper

de onverdr.fgeiijk^ Gxootsheydt der Louvenjleynfchi

Faciiey ende ons teverfeeckeren voor diergeHjcl\e infulti

ofte beCpottinge. Het vertrouwen dat ic]\ hebbe op di

vrient/chap van d'^Iderchrijielyckjien J^nïngh y dt

affetlie die Hy voorU Perfoonheeft, en ffjneaverfie tegen

de ^ene
,

dewe!cl\e haeygetoont hebben te wefen mijne Vy-

andenfoowelalsfuwe^ belooven my een goeden uytjlagh

van alle defe verwerringen \n\J reguardy En \n cos d'In-

TPoonderen van die P rovintien in tydts hadden geconfide-

reert haren mirflagh , ende aen U haddefigeconfereert dt

fclve authoriteyt en di^nitcyten ^ rvaer mede vweDoor^

lucl)ti^e Voorvaderen joo lange tyty enfoo waerdighlijcl\

voor/ten T^ijngeiveejt^ foo foude , fonder twijfel.gtmelten

^lder cfmplijci[ftenl^^ enlf^jy gebleven '^)n

in een volmaecl\tf en vertrouwde vriendtfchap met dê

uoorf^. Provinciën. Niettemin ick^ ben vry voldaen

'van '

t gcem degemeenten van die Provinciën nu onlangs

hebben gedaen y V verk^oren hebbende tot haren Stadt^

houder. £nalf Ick^fal geflenhebhen^ dat de affaires ge-

bradot T^ijn m alfulek^enfiaet y dat hetnietmeer fal ^ijn

in de macht van dcfelve violente Faftie
, ofvan een ande^

rc, alfoo welmalilieufey om te diffolveren en vruchteloos

te mai^n'tgeene men als nu heeft gedaen y en dat ll^fal

kannen myne Onderdanen bevrydenvande oppresfie en

injfzricn ,
diefy foo langen tydt hebben moeten lijden, foo

fdl ich^trachtente protegerenU en Uwe Kriendeny enali

mijn kracht infpannen by myn Schoon-Broeder ,
denyil^

der'Chrifielijcl\enl{oning , om foodanigen eynde aen defe

verwarde faksn tegevinydat degeheele werelt fal l\on-^
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itnflif'^i' particuliere forge ^ dit ick^ drage voor \3ptr-

oortf enwAt reguart ic\ om IJtvent wille ftlmmen -voor

iet intrejt van de VQorf\- Provinciën. Eyndeiijch^k^n

U verfel\eren , en Ghy fult 'vafiehjck^mocten geloven^

t ic\nltydt hebbc alle f^edencl\elijc(\e goede inciinatie en

ntentie ten Uxven b- aie Ghy Joudet konnen tvenfchen ,

ndie t'allen ty den fttllen f\pnnen betuygen , dat ick^ben

n ftl fpeftn t

Myn Nevt. ,

XJwelgeaffe^lioneerde Oonty

Endc was ondertekent

CHARLES REX.

errcheyde oordeelen en jjevoelcns zijn over

leien Briergevallen , en wy Jaien een ycder daer

)mireiii , vorder gevoelen , waihen goetdunckr.

Op den ecrften Augufti , irocken omtrent 3000
Vlannen van de Franlchen uyt Uyirecht , mcett

ytery , met eenigh Gcrcbutby fich , dewelc-

des anderen driCghs voor Kroonenburgh ge-

4oinen zijn , daer Capiieyn Wiife inetiooMan
jinnen iagh : de Piaeis was wel tterck, nucr met Kroo-

^een voorraed van Ooilogh voorfien; waer door Jjc"t>urg

ie Franfcben, meteenigh verlies, fich haeft mee- i\cn^a

ter daer van maeckten, voerende veele naer ITy- gcfpron-

trechi gevangen. Aldus vermeefterden iy oock S^"*

aet Slot te Loener- üoot. Maer beyde defe Sloo-

[en hebben fy koris daer aen weder verlaten , en

Kroonenburgh in de lucht Jaren fpringen : Loe-
uen plunderden ly fcboon uyt, en brachten den
buyt tot Uy trecht- Op den achtften van Auga-
ftus , wierd in 'i quariier van fijn Hoogheyt , de

Capiteyn d'Hinjofja^ die tot Wefel gelegen had , d'Hin-

by vonnitfe van den Hoogen Krijghsraedt , over j^"^^^

wanplichten , muyrery en ontrouw, verwefen

onihaltt te worden ; het welcke oork uytgevoerc
'

. De Coloncl Mombai mede , die lbo fchendig

I 2 flju
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I J i Aenvancksli^ke Daden Vitnfijn Uoogheyi

fijn Poft by het Tolhuys verlaten hadde , wiel

oock op den felven dagh , wanneer fijn Schooi'

broeder dt Groot , uyi het Landt vertrock > do-

Vonnif- den Hoogcn Krijghsracdt veiklaert, van alle li

fc tegen atnptcn en bedieningen vervallen te zijn, en vo;
Mom- ,j _> --r- *? • \r
(jjs,

den tijo van vijnicn jaren ingevangeniUeiemo
ten gchoadon worden : maer dit vonnilfe is hei

noch noyt voorgclcrcn^ewcefti en hy is niet la.

ge daer na , fijn bewacrders ontkomen , en t:

den vyand overgeloopen; waer over by Piacca:

^ooo guldens op fijn lijfgefteltis. DenColor
d'Oüc-i'OjfJlr;', die het foo fchehnachtigh binnen Rij.

hi\ü
' ^^^'^^ gcmaeckt hadde, is oock daer na opd<i

^ * 28 Augatli , in het Leger van fijn Hoogheyt on

balrt : en in de volgende Macnt , om defe ftra

handelingen wat by een te fchicken , zijn alda

mede de Commandeur vxn 7^anten,cn de Majoi
ovcc van Copes , mede over hun beftelling omtrent de StJ

fn Co" VVelcl t beyde onbequaetn verklaert , en de De-

. gcns voor de voeten gebroocken. Van \an
krecgh noch boven dat, in tegenwoordighey t v

Copes, het fwaert over het hooft , met verbeu

maeckingb van alle fijne goederen , en een b

niflcment uyi het Land voortwaelf jaren. N
een ander Colonel nyt Wefel , is fijns ampts o

fiagen , en heen gefoitden , blijvende noch eenij

Ichelmen van Bevelhebbercn , foo uy t Wefel , a

andere PlactTen , foo tot Gornichem als tot Bc

dengrave , in de gevangenis gehouden.

Kloek Op den tienden van defe Maent , trocken
beaacn het qaartier van fijne Hoogheyt, een deel Ru

ters , die des nachts tot voor de Poorten van U;
trecht quamen, en totin des Vvands retrcncb

menten indrongen , daerfe veel Franfcben ter

der maeckten , en feftien gevangenen van d

mede brachten , ten koften van iwec van de h

ne. die doodt bleven*

To

vaa
Sract-

Ichc

tcis.
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Toen gefchiede oock , door de Heer van Btf- Monfic-

^eyningh , en door anderen, elders de monltetingh
J'^J^^sJ»^^

aoons oorloghs volck, de weicke men wil bc- óorlo.ri

'onden tc zijn te beltaenin 78^ Compagiüen, troepen,

mder de wclcke de Bcvclhcbberen van over de

100 Vacndclen , waren gercformeett , en hunne

Jompagnien onder geftcecken zijn geworden j

naerdele Öevelhebberen zijn op een lortabel en

ictamelijck onderhoudt in dienlt gehouden, met

»elofcen,van ter eerfter gelegenthey t, weder naer

'erdienften gevordettie worden.

Op den i2. quam fijn Hoogheyi tot Amftel- sija

iam ,daer hy van de 60. Vaendelen Burgers, alle J^^°S-

a de wapenen zijnde, op het becrhjckiteont- j!^,^,^

angen wierd , daer by op den i^. fijn fiitinge in. tot Am-

':n Kaedtdcr Stadi , en d'Admiraüieyt, naai, üeldam.

)bende van te voorcn de Sterckicn en Forti fi-

^tien van de Siadi belichtight. Des naermid-

tghswicrdt hy opbel Stadihuys heerlijckont-

iclt, en is van dacr naer Muyden verirocken

,

voorts tot Weefp , den Hinderdam en Abkoude >

ojwaldaer de Verftcrckingen mede op te nemen.

Als hyopden 14. weder binnen de Stadt geko-

men was , is hy des anderen daeghs ftatelijck we-
der naer het Leger tot Bodengrave vcrcrocken.

Op den 18. vandcMacndt, meende een troep

FranfcheRuyiery, van 17. Standaerden, de Siad

Gornichem te overvallen , maerdq Marfchalck

Wirt:{, van bet fclve verkondtichapt , heeft hen Fran/r::

nigh Voct-voick, met Stuckjens tegen ge.'ön.

n, en hen gedwongen roet verlies van 60. Ruy-
tcrs , weder naer Vianen en Uytrecht te keeren

,

zijnde maer viermannen van d'onfe gebleven.

Nu quam eyndeiijjck de 20. van Augu^lu^, dieu

nootrcbickelijck.eo da^h , voor detv.'ee Wi''<~b''-

Gebroeders , zijnde een Saturdagh, aen dt

mei le blaeckcn, aiii dopr een verithrickel:

I 5 co
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154 ^enwincks^ijke Vaden van fijn Hooi^heyt v

oordeel voor mcnigh eeuwe aeiimerckelijck

werden. Het verhacl van dit werck is zodanigh

:

üc Ruart van Putten wordt door een Chirur-
Ruarc gij^ q\ Wond-hceUler van Spijckenis belchul-

ten wort ^"^^^ > hy door den (elven Ruard fou , ondci

bcfchul- beloften van een inerckclijcke lomme gelts ,aen-
dtgr van gelocht zijn , om fijnHoogheyt den Princcvan

?i)o""" O.angien , en Sudthouder over dele Landen

,

om het leven tc brengen. Hier over wordt de

Fiicael van het Hofna Dordrecht gefonden , die

den felven Kuward , noch ecnjg(inisünpa(felJ)ck

zijnde , van daer gehaeli en in een Jacht gcfei

heeft, om na den Hae^h tc brengen : Soo als hy

buyten de booh poort quam , en aldaer veel Bor«

gers fagh itaen , riep hy hen roe, darmen aidui

hun voorrechten verkorte; daimenhem, gacn-

de fijn competenten Rechter voorby , na den

Haegh bracht; macr krr^^- een ander befeheyt,

alsdat byde lelveloou. . „iimael vorkori had,

of diergelijcke i Men feghi dat hy den Scbippef

vandt, die men wildac cenigh Buskruyi uyt dc

Vloot fou vervoert hebben, hoewel met on

kerheydt , en dat hy legcns hem fou gcfcght hc

ben , Schipper dit lal milfchien over het Buskru

7ijn , wacr o[> d\inder fou hebben geantwoort,d

r.n ^c-
'^^ geen la(t lecdt. Aldus, (onder van de

Vnckc- Borgers , ander"? alshy meende, orufct te zijn»

ck na geraecki hy ic (cbeep , en nam van fijn Soon fijn

Hac'h ^flcheyi ; die mot iranenin d'oogen hem ginck.

gc-'^ Zijnde in den Hacgh gekomen, hadhy vandc
brachr, Fi(cacl ver(ocht,dat hy een Koets mocht hebben,

om daer in na de Caflvleny gebracht le werden;

inaerde Fifcael antwoorde, dat hyordere had

hem voor aildoc te voet daer na toe tc brenge

Aldus wort hyiade Calteleny , alwaer byaen

ftonts wierdi ondervraeghten geexamineert , en

na dit eerftc examen , korts daer aen by nacht op^
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e Voorpoort gek.achr : Aldaer zijnde, wierdc.i

M wegen fijn vrouwe vertooningen cnbedenc-

mJnLeseven. in dewelcke deHeerenw.e, s,i„„,.

SebbeLjckbeyt. en onwaerlcbMnl.ckheydt dc..,,„-

an de befchuldigingh. te kennen gegeven, en

e perloon vandlbetcbuldiger w.crJt afgcmae t

Is een man . die argerlijck van'e™
ns niet geloofwaerdiRh was ;

'«hy korten t.|C

vooren, over or.be.amebicke daden, n de

-,oeie van haer man den Rnwart gevallen was ei^

laer noch inftack , en die,>volgens n.ct als m.ddc

„ bcbt , om ficb over den (elven te wreeckcn dat

"
uren man noyt gemeenfcbap met den felyen

jerfoon had gehadt . als ter oorlaeck van fi n de-

fét; dat by^tch onverfocht ".onbekcnt fi,n

•Uenwoordieheydt, en voor fi)n bedde hadtln-

Xngen . laer hy eenige redenen fou hebben

te verbinden ; maer dat hy , n.e.s d"vende open-

baren , eyndelijck ve.trocken was . na het we^ke

defelve Ruwart den Heer v»" Naeltw.,ck .
alfdoe

Borgermeefter van Dordrecht "l"*^^'
^''V,

hebben doen communiceeren .
^'e'ge >lcKe

dingen meer. alles ftreckendeon. denechte.p

parentie en fchi)nbaerheydivandelaeck«e doen

begrijpen . en den befchuld>ger wart te maec

ken .en altoo in het ongeloof te «elleo- Ond"-

Wben «-ierteteens «" S""*^S''*'°r.reen
•Hen Haee.dat degcvangen los was, w;aer over een

Iroot geleelte van de Borgers op de been quam

fich vergaderende voor de Voorpoorte.toepenae
"
atfydln Ruwart wilden üen . 't welckeombet

volckte vredente «ellen
%'^^^^^f'\^°'^':Z

.toonende fichde R"wa,t voordetra ien van fi,n

Igevanckenis ; maer alfoofe hem (onder paruyck

niet wel konden kennen . was hy genootfaeckt de

felve op te feiten , en ficb (00 te laten Gen j
maer
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Vonri i

over den

135 Aenvanckjlijkf Daden van fijn Hoogheyt^

met fulcken on^cnoej^en , dat hy
(
gelijck my bl

richt is ) foa gefeght hebben : dat canUle daerk

is , ick, falfi na een JlucJ^ broots noch tot aen de bat

doen fpringen. Ten laetrten wieri het Vonnis ov^ï'

den lelvcn Heer gevelt, zijnde, tegen de ve»

wachtinge vati een yccler , fooddoigh :

VONNIS
yan den Hovt van HoLlandt en Weji-Vriejlandf

Jegens

M^ CORNELIS de VVITT
OlUt BuToermeefïer der Stadt Dordrecht,

cn Fsjiardvan den Lande van Putten.

Gcpronuncicert denzoAuguüi i(J7^-

Hofvan Flollandt
y gcfien en geexamineert heb^

bende deflml\en ende munimcnten ^ by den Pro
cureur Generacl van den [elven Hove , overgé

geven y tot lajte van Mr. Cornelis de Tf^itt , Oudt Bur
gernuefter der StAdt Dordrecht ^ ende I{iiard van der

Lande van Ptuten
y jegemvoordfg gevangen op de f'^oor

J>oortc vauden felven Ho ve ; mitsgaders fijne examina-

tien en confrontatieny als mede, *tgeene van wegen der*'

felven gevangen is overgelevèrt ^ ende voorts overwoo-

gcnhebbende
^
*tgeene ter materie dienende pSy eneenigh-

fints heeft mogen moveren y zferk^/aertden felvengevan*
gen ver vallen van alle fijn digrAtejten en ampten by hem
tot noch toe bedient ; bandthem voorts nyt den Lande van
fJollandten IVejl-P^rieflandt ^ fondtrdaer oyt wederom
'hn te U^men j op pcene vanfivaerderfiraffc , te ruymen de

felvc landen met den terfteny en condemneert hem in de

l^ofien en rnifen van Injiitiey tot tauxatie en moderatie van
den voorfchreeven Hove^ ^^(\um by de Heeren
Ariaen PauwyHeere van Bennebroeck^, Prsfidenty^ïil- -

Iretht Nierop ^ IVilUm Goes ^ Heere van Boeckhor^ ^

Jienburgh^ Frcdericfi^van Lier^ Hecre van Soetermeer
^

Cor^
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^wnelis Baen, en Aïatthetu Gooi ^
l^aeds luydtn van

{ollandt ende U^efl-yrieflande ende gepronuncieert op

yoor-poorte van den [elven Hove , op den trvintigh'

\,/ii*g}*[^i [efi^^n honden twee en t[evenügh»

Inkenniflc vanmy

A D r: Pots.

1^ gewefen Raedr-Penfionaris had^en(lonts

É SJniiTe , dat des Vrydaghs 's middagh de voor-

IjrevenSentenrie tcgcns lijn Broeder was vaft

d\ch I en liet daer op lerftont na dc middagh aa-

lencie en aenfpraeck by fijn Hoogheyi verfoec-

en , fonder ophouden , tot dry reyfcn toe. En
icfclve eyndelijck verkregen hebbende, ver- vcrfocf<

bcht pardon op de voorfcheven Sententie, te- v?n de

jeos fijn Broeder gearreUeen en vaft gefteli ,
^^^^J-J.;

k yaer op hy tot antwoordt iou gekregen hebben: „^j:

i)#fi Heere Kfurvord van Brandenburgb , hare ncili

r. i»ogheydt de PunceJJ'e Douanere , tn ut^ verfoch- iV-"»

^ 5» voormaels pardon voor den J^tmeefier huat , en

k- ' onlanghs voor den jongen van der Graef , maer

'ytfiel van tceynige dagen ver[ocht » en beyde af»

•^ejla^en: in uw verjoeck^met tfferden gedaan, al^

t i« de [aecke de Jujinte is aenbevolen , die men daer

kntde [al laten geicorden. Dit vonnis dan uyrgc-

proken zijnde, en daer op oock den Chirurgijn .

iieden Ruard befchuldight hadde ( die men me-
Ic had vaft gefet ) ontrtagcn zijnde, en van dc

^ /oorpoort afgelaten , gat fulck een kreet onder

ie Gemeente , die al delen handel nader uyi den

'"elven Chirurgijn verftonden , dat alles terftont

jp de been gei aeckte. Dc Burgers quamcn in het Berocr-

|y|Kwcer,en befettende Voor-poorie met geladen !c

HK>ers , om den Ruward hei uytkomen van daer «n^^r^^c

P|:.jie beletten. De Ruward lijo vonnis onttaogen ^covct
hebbende , verfbcht den Meyt van de gevangen- hctvon-

bewaerder, omby fijn Broeder Mr. jandc WiU ,
'"•'s*

1 y IC
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138 j4envanckelijke Daden vanftjn Hooghe) .

te willen gaen , en te verfoéckcn dat hy by hei

geliefde te komen, het welcke aenftontsgc

de, enhy alJacrde koften en mifen van julüti

waerin de Ruvvard was geeondemneert cnvt'

wefen ,
afgeiproken hebbende » meenden i ;

twee gebroeders le famenalfoo van de poorrp •

te gaen j maerdedeare geopent zijnde » b

hen fulcks de Burger-wacht , met laft weder nai

binnen te kecren , of datfe op hen louden loü'

branden.feitende met een de brandende Lonte

op de Haen. Sy traden daer mede te ru£»ge , e

gingen naer boven wederom , cetende aldaer

niiddaghmael met malkanderen , in tegen woor»

digheydt van twee dcurwaerders ,en oock ecnigi

gecommandeerde Burgers , van het Orangi

Biangie Bleu Vaendel , die hen aldaer in het ge.,

vangen huys bewaerden, en de wacht hielden

In de piaetfc dat fy anders lefamen, op den on

den Baljuw fijn wooninge, by Loofduynen , «je

andere goede vrienden, het middaghmael mei

fchoone Vi^cb , in vrolijckheydt gehooden fou

den hebben ,
zijnde alles daer toe verveerdight;

andere willen dat dit macr was uytgeftroyt , c|3

datfe des te veyliger , des middags , ten eynde val.

het Bofch , op de wooninge van den Heer vafij

S wifndrecht louden gaen , en aldaer te famen ee4il

ten , en fich over des Ruards verloflTingh vcrblij*

den en vrolijck maken.
|j

Na de roiddagh , omtrent de kloek een uurci]

quamen al de Vacndelen Borgers in de wapenen J

die de Voorpoot t, als mede alle de loegangeil]

daer omtrent befetren. De dry Vanen Ruyters,j

die in den Haegh lagen , faieh oockmettcrhacf

op , een van diefette fich op fijn ordinare wachi

d andere twee op de plaets komende verfochici

acn de Borgers door de poort te mogen rijden
i

maer dat wierdt hen geweygeri , en met geveld<

i'ieckei
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De Prins van Orangien. i J9

ieckfn belet j maer als 'er onder dies een gerucht

m dat de Hoeren van alle kanten aenquannen

hte plondcren, wicrden de Ruy-

uc :>L. ^ grachten en Valbruggen gefondcn.

'en vijf uuten onderilondt men devoorfchre*

en Poort met gewelt op te fchietcn , en op ic

acn , Jewelckc geopeni zijnde, liepmcn na bo-

en . da-^r men den Ruartvant op bet bedde leg-

) fijn ]apon(en rock , en den Raedi-Penfio-

laris aen bet voeten eynde fittende , in een boeck

e leien, en vra^'cr.de wat dit gewelt beduyde ; de

uardt haeidtjii'e van het bedt, leggende alleen

ifc na beneden molten, gevende hem geen

ijdi (ich tc klei den,- cn aldus laccktenfe van daer

va beneden , met w il ofttgen wil, na datmen hen

lad aer.geleyc, dat fy giflinge moften maecken te

ftervcn adien ly üch wilden bereyden , dat

cn hcauai r bcquame ti|di toe verleenen iou-

y mae: hüt v\icrdil)y hen niet aenghenomen.

yndcliickruckte aicn hen de poort uyt, zijnde

hei ais doe den 20 Auguüi . even twee maenden

na dai de fèlve Mr. J m de W;tt, ais gefegt is.door

de vier voornoemde perfoonen was aengeranft

geweeft. Sy dan rechi op defelve plaets geko- Het om

'ijnde, en de gcwefen Raedi-Penfionaris

iuuci met defla^h van de kolf vaneen Mulquct come-
frocr , die lijn mecfter de Ichootgeweygert had, lis en

r nedergcvcli en voort doorlchooten ,
gelijck

]^^]^\^^

fijn Broeder Cornelis de Wiet eenige treden ach-

ter hem bydc b'aeuwe trappen , aende flincker

handt alsmcn van de plaets ofhetfchavoidoor
de poort wil gaen , doorfchooten is.

Als dit werck alfoo door de Borgerye was uy t-

gcvoert, is defelve weder ftil enledigh. Tonder

cenigc andere moeyten aen te rechten , veriroc-

k€n: Maer her gracuw is de doode lichamen ter-

üont aengevallen , fleepende defelve naer het

fchavot
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140 Aenvanckjlijke Daden vanfijn Hooghyi
fchavot by de vpeten, met lonten in de plaets u
touwen , daerfc ellendiglijck gehandelc wier

'

doorfteecken, getrapt, aen de wip opgehang<
de (chamelheyt, de ooren , de vingeren van«

handen , ftucken uyt hun leden gefneden , vooi
de borften opgeruckt , het hart daer uytgehaejjj

hancu'^'
^^^^^ tonge uyt de mont , dewelcke aij

verkocht, vervoert en verfonden zijn, alies onc*^

het roepen, foo wort het onnoofel blocc van Bi
en van der Graef gcvvroocken. Geduurende
wcrck lot elf uuren inde nacht, wanneer d(

ellendige Lichamen, met toeftandt van de Bd
gers die de wacht hadden, zijn afgenomen , ven

voert , en vooit begraven ; de nakomelingen wi*

den hun wapenen noch na ghewoonte vanaei
(ienlijcke lieden , boven hun bcgraef-piac

''

hangen, maer de gemeente heeft metdefciv.
gelijck als met hun Lichamen, en gclijck vot

heen met het praclbeelt van den Ruwardt tc

Dordrecht geleefi was , gehandelt. En hier me
de was alles weder in ftihe. Dit is het jammei
lijck eynde gewceft van defe twee groote Staets

perfooncn , van dewelcke de jonghfte in jaren

maerdeoudtfte in verftant en wijsheydtwel ee

beter uytgangh verdient hadde , indien hy fo(

veel oprechiigheydt als wijsheydt,foo veel iiefd.

tot fijn Vaderlandt, als fijn eygen groorheyt, had
de gehadi , fijn trcifelijke conduyren hebben hen
in veel gelegentheden verwonderiijck gemacckc
zijnde alles vergefelfchapt met eee Vv^eirprekent-

heyt, en konft van verlocken die ongemeen wa-
ren. De bitteren en onverfoenlijcken haet die te»

gen hethuys vanOrangien, hun huys eygen ci

ingegrifKjc was, heeft hen verfcheyden cxceU'ei

en uytfpoorigheden doen begaen , en miffchiei

in hen defè Jaerfte fchclmeryen veroorfaeckc

dit ons alle foo na onfe vrybcyi en \vcJv?.ren , he5|

Landi

Hun
aerdt cn
eygen-
fchap-

pcn.
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Be Tfins van Orangkn. '4t

l

ndibaeraenfien, en foo meenigh goct en bloec

ckofthecfi. d'UyterftcbitceTbeyiheefchy aen

ien Heer van Buac , om hei belangh van fijn

4ooebeydt,en tegen van der Graef, in fijn eygen

reioont. daer hy mei meerder wi)sheydt de gunft

'an de Gemeente , door fachtmoedigheydt lou

ben gewonnen , het gefagh van de Vorftcn

,s ( foo groot was hy in fijn oogen, of loo vaft-

loadcnde aen fijn voornemen ) was mei machtig

jcnocgh öm hem te verzetten , zijnde hier m hoe

Siaeikündighy was, noch nictpolitijckgenoegh.

af al te wc7nigh mceftcr van fijn pallien ot drit-

len.daer hy in tegendeel mei anders te doen groo-

ter eefaeh fou hebben gemaeckt , en fijn poogm-

>en en betracbtingben , te mm batelijck doen

Pchijnen. en met meerder toejuychinge hebben

onnen voortfetten.
' Het was geenfinis te verwonderen , dat van

Öefe daet onderfcheydentlijck gefprooken wierd,

aengemercki de verlcheydene dritien , daer een

yeder in fijn byfondcr van befwangert was , en de

diepe indruck, die hunnen ha«del in d'cene , en

an Stactfche gun(ten in de andere gemaekt had-

_ en. De verftandighften oordeelden wel, dat het

echter tijdi was . dat ten inficht van de tegen-

woordigen ftand van faecken , defe lieden uy t den

wegh waren , hoewel uyt een Chriftelijcke me-

dedoogcntheydt , men hen wel een gevalliger

dood bad mogen toewenfchen. ]uyft opdcfelve

lijdt waren de Staten vanHoUandt. fclf in het

gcGchi van defe maflacre. befigh , om in de plaeis

van den Heet JohAndeWut^ den Httifagel tol

Raed-Penfionaris le verkiefen.

Op den eerften van September is de Velt-Mar-

fchalck PTirr^, met eenige troepen uyt Gorcum

,

nacrhct Huys te Poudroyen, dat met Franfch

volck befei was ,
getrocken , van het weicke hy

fich
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Huys te

Pou-
droycn
ingeno-
men.

Blokzijl

en Vol-

Icnho-
ven vet-

raeC'

licrt.

Aen-
(lagh op
Swart-

fluys.

Kuyn-
der-

Schants
vero-

i^z AenvAHckelijk^ Daden vanfijn Hoogheji

fich baeft meefter gemaeckt heeft , en daerecn

ge gevangenen verkregen heeft, de reft begaf (ic

naer Bommel, volgens verdragb ,
zijnde bct<

gehandelt, als men de onle te handelen gewoq

was. Ondertulfchen trockoockde befeltingc var

den Bofch na Crevecoeur , om te vethindcren d^i

menvandaer ben geen hulptoelandt. Maer

Slot is by d'onfe een will in befetiinge gehoudeji^

maer dacr na verlaten en geflecht.

Op den tweeden van defeMaendt, zijn

Vrieien , met hulp van de Kruylfers op dc 4^..)

der.Zec, op Blockzijl aengcvallen, en h '-'^c

een opgheworpen Schants aldaer verme.

waeropde inwoondersoock tegen de Bitfchopf

zijn aengefpannen , en den Bevelhebber ak'

den hals afgefneden hebben, drijvende voori!

met hulp der Krijghslieden , de Ffanichen daei

voorts uyt ; waerop oock Vollenhoven va^- der

Vyandt verlaten is. Opdefe felve tijdt, voerer

eenige Smal-fchecpen met volck , onder het be-

ieydi van eenen Muller t van Amfterdam af, mei

een voornemen . om S wartQuys te bemachiigenf

daer fy na veel fuckelens door tegenwinden v^ooi

qviamen j maer alfoo dien aenflagh met voorfich-

tighlijck genoegh beleyd was , had fy oock geen-

finis bet verwachte geluck , dewijl de Bilfcbople

door de hunne tijdelijck bygeftaen wierden, waer

op eenige weder naer Amtteldam te ruggequa-

men , latende bet jacht van Muller fiiten. dat ver-

brandt wicrdt ; maer de meetten hoop trock naef

Blockzijl . van waer op den elfden de Capiieyr

Holbaarn, met een troep van 240 Mannen ,
een

brave aenval op Slijckenburgh , anders de Kuyn-

derfchants genoemt,dede,dnjvendede Bilfchop-

fe , 2?o Man fterck , dacr uyt , op de vlucht .die

28 gevangenen achterlieten , beneffens een Ka-

ros met les Paerden , en noch anderen buy t, bh)

-

vendei
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De Trim ï/d» OraHgie».

ctt

ucn.

;nde anders weynigh volck van wederzijden,

lolbaarn wierd het bevel over de Schants gege-

cn, dat hem wel toequam. Op den fevenden

CS avonts » irocken 2coo Mannen uy t Groenin-

en, met 12. Vehftucken , onderden Overften

ortnan , nae Winfchooien , het welcke de Bil-

hopie befigh waren te verfterckcn, om de Bour-

mge, Delfzijl j en Groeningen felfs daerdoor

; benauwen. De Biifchople daer op , irecken

:s anderen daeghs uyi Winlchooccn , en (lelden Bif-

ch in vier Efquadionnen , otn de onie op te

'achten , maer iy wierden haeft op de vlucht, en vvin-

crvolgens uyt de Winl'choter-Schants , gedre- fchoten

en, latende omtrent 200 mannen , 6 ftuckjes ,

lenigbte van wagenen , fchoppen en houweelen»
^

chter , en fich in de Oude- en Nieuwe-Schanis

egevende, daerfe foo veel als beflooten enge-

cqueert gehouden wierden.

p den 16 irock eenigh volck uyi het quartier

den Graefvan Hornes , binnen Oudcwaier, en

lam die Plaetsin bcfcitinge, alwaeroockgefey-

Ic Graef daer na fijn quartier nam , latende de

*oft aen de GouverwelfcheSUiys , met eenigh

/"olck bcfer , gel»jck fijn Hoogheydt oock met
Voerden meende le doen , ten ware die van bin.

len onwilligh waren geweeft hunne Panne-bac-

ierycn af te werpen ( bet welcke de Franfchen

lacr na voor hen gedaen hebben) verfoeckendc

lat men ben doch verfchoonen wilde ; cn alfoo

ijn Hoogheyt daer andetfints geen verfceckering

conde vinden, heeft hy daer geen befeiiinge in

jcfonden , maer defe eygenfinnigen hoop op hun

eygcn riemen laten drijven , her geenfc fich wel

haeft bcklaeght hebben,* want de Franfchen, door

het befetten van Oudewater, wacker gemacckc
zijnde, zo zijn op den 18. uyt Utrecht , de Har-
togh van luxtmhurgh

,
Stoupa , Mombai , en ven-

, fcheydc

Oude-
water
beTct.
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144 Aewanckclijk? Daden van fijn Hooghe^

crfcheyde andere Bevelhebbcren , mettuffcb

de 4000 cn fooo, foo Voeiknecbien als Ruyte

vicrStuckjesgefchut, enmenightevan Bagag,

Wocr- op Woerden gecrocken. Wanneer fy daer

«

^""^ quamen , dede Luxcmburgh de Heeren der Su^

door een Trompetter verfoecken , mei ecni|^

Vokk te mogen deur rrecken, het welcke van c

van binnen tocgeftaen Wierdi ; maer wanneer^

troepen binnen waren , hielden fy daer Poft -

fonder grooie verbaeftheydt der inwoond. .

Den 19. quamen meenighie van fchuyten roet li

eagie en voorraet , en karrên met koegcls ,
en 3-

der krijghs-gereedfchap, beneffens twee ftucks

daer binnen ,
blijvende de andere twee onder

v

gen in den drcck fteecken. Men haelde tcrfta

al de Boeren daer omtrent by der band, die 1-

netfens de Burgeren gedwongen wierden aerte

Fortificatiën en Verfterckingben te arbeyde;

voorts alies waiter buyten ftondt , om verrec

werpen, en overal ruym baen te maken. W<
op Luxemburgh weder van daer geirocken is >

tende daer een befeitinge van 2000 Mannen.

.. .... Op den 20. trockeneenige Franlfen uyt i

vecoeur , naer Heulden , alwaerfe op het onvoc

fienft een Redout en een Hoornwerck overroi*

tocht op pelden. DeStadt daer over geraecktem alan .

Hcuf.
^
waer op de Franfchen weder hun Poft verlieic

nemende eenige gevangens mede. Maer aens'

andere zij.le kreegh op die felve tijdieen trc«'

Franfcbe Ruytery ,by Capel , boven Schoon!

ven. dapper flagen, latende een goed deel \^

de hunne inde pan, (onder metckelijck ver"

van d'onle. .

Dewijl nu de Somer tijd genoeghraem ven<

pen was , quam onfe Oorloghs Vloot op der

binnen, houdende fichalleenlijckeenigc ii<

Fregatten in de Zee-gaten , wordende de gra

dc
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Scheepen, yederop hunne plaetfen opgeleght^

gelijck de Eiigelfche mede van hunner zijde gc-

dacn hebben.houdende alleen een Êfquadre lich-

te Fregatten in Zee , en de Franfchen fich mede JTg*-

vaerdigb om naer huys te zcylen , maerwierdc
*

door ongettuyn- igh weer en tegenwinden , tot in

November verhindert Brcrt te bezeylen.

Tot hier en toe dan hebben wy denoorlogh,

tegen vier foo machtige Vyanden , genocghfaem

op onfe eygen macht , allecnig met eenige van de
fwackc Spaejilche NedcilaHdcn onderfchraeght

,

gcvoert : men hadde met Keur-Brandenburgk
wel een Tratflaet van defenfie , of befcherminge

gcmaeckt , maer tol ncch toe hadden wy daer

geen gcvolgh van gefien : eyndelijck is de Heere
van Aimrongen tn Polnit:( f met een grooie femme De Heet

eelds daer heenen cereyft. Wanneer dit Schip
P .

J »L r 1 meron-
voor de Wezerquam , ontmoet het by geval een geoGc-
Schoctevan Hamburgh , uyt welcke ly verfton- fant

Icn, dat de Engelfche met dry Scheepjes voor de
^

live lagen » en op een Schip dat uyt Holland met d","*
Contanten quam , feyden te pallVn , en wanneer burgW

fy oplegen, konden fy defelvefitn. Hierover
beüooten de Heeren met het geldt naer Bremen
le varen , daerfe oock wel acngekomen zijn. Ze-
dert het onifangen van dat geldt , heeft men daer

mijnen van yets te wcge te (uilen brengen , ge-
maecktj eenigh volck vergaderde daer , en gaf
veel feggen , en groot verlangen : op wcicke tijd

de Key Ier oock eenigh Volck omtrent Egra ver-
gaderen deed, uyt kracht van fccckeredefenfive

Ligue, of Verbond van verdadigirgh , tuffchen

hem en Keur-Brandenburgh , tot verfeeckeringb

ran het Riick , opgerecht , tegen Vranckrijck ; in
^elck Vcibondt fich Spangicn en Deenmatcken
mede begaven. Men verwachte hier uyt veel

goeds, voornameniliick warneer de tijditJgqunm

K das
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146 Aenvanckel^ks vanfijn Ho^ghejt

dai het Brandcnburghfe Hey r vaft quam aenlrcc^

ken , en de Keur- Vorft felve tor Halberttadt ge-

komen was, daerde Grave Moniecucli j Gene^

rael van de Keyferlijckc troepen op dtn lO Sep'

tcmber mede aenquam. Mt^n bad dan geen an-

buïghfe dere gedachten, otdele beyde Legers fouden naei

Lcgcf. den Rhijn komen, en Weftphalen in marcheren

waer toe oock lurenne een Leger by cen bracht

cn fich tuffchen Wefel en Doesburgh legerei^

gingh , om op de Keyferfche en Brandenburgh'

fche öen wakend ooghe te houden. Maer deft

hulp-troepen een lange wijl omtrent Haiberftad

gelegen hebbende reranderden hunnen roarfch

en trocken weder te rugge naer Franckfort . la-

tende Keur-Brandenburgh een tamelijcke befer

linge op fijne WeftphaeKche Gren(cn,en de hulp

troepen floegen fich neder tot Fridberg en Buiz

pagh ; waer over Turenne oock hooger den Rijn

kant langhs optrock , en fich over Keulen neder

flocgh.

Alhoewel hier door onfe verwachiinge geenj

fints voldaen was , kregen wy evenwel daer doe

dat voordeel,dat wy de Frankhe macht een vjei

nigh van den hals kregen, terwijl wy gelegeni

heyrlt hadden onfe Oorloghs-m.achi, door m ei

buyienlafirdtfche werving'-, dapper ledoenaci

nemen. De Poften wierden beter befet , alles ge

rackre in een aenfi^nlijcker wefen , en de gemoe
deren, door een kltyne hoop verquickt,geraeck

ten war tot bedaren; en ofwel de bedroogen vet

wachiin^:>.c fommi^he war wreeveligh maeckte

men wierd nu de vreedfa- mheyt aireets een wey

nigh gewoon. Maer anders was het nu met d

verradene , eerder als geconquefteerde Plaetfei

geftelt.welcker ingefetenen in het eerfte beter ge

handelt, te met Iwaerder en (waerderlaftcn t'

tillen kregen, Sware fchattingen en coninbutiei

wier

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



De Prins van Orangien, 47

wierden hen opgeleght , de Burgeren met jole-

^eringebelwaeit . en daer en boven ontwapent;

er(cheyde Kcrckcn wierden hen boven.eR tegen

het Verdragh afgenomen ,
gelijck de Konicck

oock door al ii)r. Cocqueften en verheelde Ste.

den heeft laten verkondigen , dat al die geene die

gevlucht waten , en hunne goederen ftaeudc on-

der lijn gebiedt, verlaten hacWcn ,
oppcenevaa

contilcaiis, voörheteyndigcn van die loopende

Mac'i i, iouden hebberl le verfchijnen.

Gelijck de benaude hoop uyt aHe fchljnbaer-

heden ircckt, aKbowaS onfe verwachtirge niet

•Heen uyt het ooften , maer oock uyt het wefteii

,

ïelfs van < nfe vyandcn. Men had in Engelandc

felf, daer de meette Ingefctencn defen oorlogh

feer ic^^en dc bortt was ,
grooto verwachiinge van

de naerdcrendc vergaderinge van het Parlement

:

maer foo als dc tijdt aenftaende was , vandt de

Konintk geraeden . tot aen de naeftkomende

Sprockelmaend , dc Vergaderinge uyt icftellen.

Dit gaf feer vreemde bedenckingen ; maer foo

veel Ichcen daer uyt te bÜjcken , als dat men daer

ooch weynighneygingein het Hof tot de Vrede

haii'e*, temeer, dewijl men bericht wierdt , dat

dc iwee Kroonen hunne Alliantie , noch voor fes

Maenden verlenght hadden.

Terwijl men aldus tuflchendeeene hoop ea

d'andere fweefde , en ghelijck alstuöTchen twee

ftoelcn in de aflche fat . konde men evenwel niet

t'ecnemael ftii zijn : Naerden lagh ons een wey-

nigh te dicht op het lijf, enbenamde HoUande-

ren een goed gedeelte van hun gewoonelijckc ge-

ruftigheyi , en veylheyt op dc Zuyder-zee. Men
befltiyt dan een kans daer op te wilgen. Van ter

Goude dan quamen menigten van Scheepen met

Krij^bsvolck te water na de Zuyder- zee , en van

Amfleidatn eo elders mer ïreck-fchuyten naer

K 2 Weefp

,

Flaccaet

des Ko-
nincks.

Verga-
dcrirgh
van het

Parle-

ment
uyrgo»

flelu

Aenflag
opNaer-
den mis-
luckt.
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148 ^envanckeli^ke Daden vanftjn TJooghe\

Wcefp , om met het aenkomen van den daj^
gelijckclijck van dc water en de Jandtzijde, dl
aenval op de Siadt te doen , waet toe het vol]
te Lande , daer fijn Hoogheydi fdve by was

,

gereedten veerdigbftond, en dicht tot onder (.

Siadt gevordert was , Tonder dat die van bjnn<
ergens kennifle van hadden ; maer dewijl doi
de grooie ftilte het Voick var» de Zee kant , noc
de Vloifchuyten met Gefchut met konden op
komen , konde defen aenflagh geen voorrganc
nemen; waer op het Krijgsvoick wedernahac
voorige Poften vertrocken is: alleenigh eenij
weynige bleven in 's GraveJandi , en tot Anck(
veen Poft vatten.

Alfoo op het gerucht van onfen aenflagh, eeni:

ge troepen uyt Uytrecht na Naerden gekome
waren , vielen ecnige van die op den 7 Odtobcr
op onfe troepen , die fich in *s Graveland neder
gcflagen hadden, diefe verdreven , en fommig
daer van gevangen namen. Maer alfoo fich fom-
mige van defe oock qaamen aen de Anckeveenft
Sluys vertoonen. alwaer VorftMauriiz eenig(
paliiradendoen flaen, en metter haeft een borft.
weeringh doen opwerpen had, vielen dcFian-
fchen wel met een grooca hevigheyt daer op acn
maer wierden gedwongen , met meer als vijfrigh
dooden weder te rugge te keeren.

Daden vanfijn Hoogheydt 3 de
PKins van Or*t»^ie».

Q Yn Hoogheyt ondernam oock op den 10. dc-
llag om ^ (er , een ae.nval op de Sradt Woerden te doen.

De Heer van ^«y^y/ir;» , uyt her quaniervan fijiv

Hoogheyt , en de Graef van Hornes
, uyt OudeJL

water , quameo des nachts daer voor, maer troc-^

kea u

Woer
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De Prins van Orangien. 1 49

,,ken voorby na hun toe^cvocghde Pofteu. Z^uyU-

leydefichacn Grotrcn-

brugge . tuirch.n Uytrccht cn Woerden, om al.e

ond.7ttand uyi Uytrechtaf le Inijden .
makeude

daereen Battery naer üytrecht toe. Heer

Gracf t;4ii Hornes . hadde cenigc Vaendelen Ma-

rfncn bv ücb . en Ic-^erde fich op Polaoen ende

Sae;ha.Vlen /orn v^fn daer dc Stadne belchieten

Op clen 1 1 vernam dcToorcn^wachter dit volck

voor de Siadi , waer op tweemad op de kloeken

gebengelt wierd , het geen de gehcele Stadt over

eynd htelp. waer op men tcrltont her geluyt van

iÉe Mafciucuen hoorde , daer(e malkanderen me-

^Re begroetten. Dc Wachudacr op . heeft nae dc

ziidevanUvtrecht. op den Ommeganck vyer

^emaeckt. om die van üytrecht daer mede een

zeyn te doen maer door de harde wind. kreegU

hetvyeropdenTooren vat. wacr doorde felve

benetfens de Kerck. en noch 15 of 16 Huylen ,

tot aircheve. brandt is geworden. Ondertuflchen

naciderde fijn Hoogheyt, met vjer Regimenten,

aen dc Bodengraellche zyde na de Stadt toe ,
om

•n aenval te do.-n ; waer op die van binnen ee-

igh volck uytfondcn, om de Pannebackeryen

m de btand re tteecken , h.-t geen wel eenighfinis

geluckte, maer dde wierden wc haeft van des

Pri iccn Volk weder na binnen gedreven. Onder-

tulichcQ fetie de Harrog van Luxemburg .
met een

onicrftantvan fc; of leven duyleni Man op het

(r^^rtiet van TuyUflm aen , maer wierd braet aN

velen: enden 12 des morgeus ,
oeklom des

Princen Volck , onder hei faveur van Vyerbailcn

cnGranaden, deWaU waer op die vanbinnen

een uy tval deden , maer te kort fchooten, en licü

lerftoni weder na binnen begaven, d Onle ver-

volghden hen lOt aen de Poort loe , dieue bran-
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1 5^O Daden vanfijn HoogLeyt

fchen uyt fchrick een geruymcn wijl openi
onbefet lieten j en indiende Staerfche voortt
trocken waren , Jicbielijck met een lou vcrm^
itert hebben konncn worden.

Terwijl men nu alles vervaerdighde om
Stade met geweld te dwingen , en fijn Hoogb(
lèlfstot acnde Poorten toe aenlctie, loo ko^
de Harrogh van LwArerw&wr^fc , die des avonts
vooren , van het qoartier van den Heer van.^«
hfleyn afgewelen was, door behulp van eenig]

!Boeren , ianghs dc n Houdijck op Kamerijck,
van dacr by de Kruypin , meert tot de knyen

,

hooger, door hei water, tuüchen Woerden
hetquartier van l^uyiefteyn , cn overvalt dat onv<
hoeds van achteren , daer het t'cenemaei bl<

ftondr, en het Gelchninacr buyienen ftaend<

van afgewendt was : en hoewel daer dapper g^
vochten wierdi, foude echter dat qoartier nij

hebben konnen uyihouden, alfoo het degaiitfcl

macht der Fianfchen op den hals hadde , i<

vfSiCï de Gtüve van Hornes hen aenftonts tehuli
gekomen was I die daer foo dapper opioefeiK
dat veel Franfchen daer fneuvelden, daer de M;
rinen , hebbende de brave Palm tot een voorgat
ger , dapper met de houwers, en lelfs met het m(
backten en ftaeken. Door defe onderftaod, kreel

ons volcknoch gclegenrheyt om in ordere af cf

wijcken , alleen het Gefcbut van ^uykfleyn , m<
de Oorloghs voorraedt bleef te pande j maer di

Graef van Hornes voerde het fijne af, en fchend^
deStadtnoch voor fijn afirecken.

Sijn Hoogheyt acn de andere zijde , dit berichj
krijgende , gafaenftonds ordere tot aftrecken, ci

alfoo keerde een yeder , zijnde defen roeleg misi
luckt, weder na fijn Poft: aen onfe zijde zijn niej

boven de 500 Man gebleven ; maer het gce^

meeft fmarte, dc Heer van Zjiykjleyn felve , en dei

Luy«
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De Pms van Orangien, i j i

LuytcnaotCoIonel Scbtmmdpenningb ; daermen

wil dat de Franfchen meer als aooo Mannen lou-

den vei looren hebben , daer veel hoo^e en min-

\cie Bevel-hebberen , oock eeni^e van (eer hoo-

te (taet, onderwaren ; foodadelfs in Vranck-

J)ck hen defe ontmoeiingb noch wel gelmarc

Wy fullen tot meerder voldoeninge , den Le-

;r een wijdlovDpi^en Brief, over dii treffen ge*

fchrcvcn, mtdedcclen.

Brief iiyt WOERDEN
Rakende de voorval van fijn

HOOGHEYT
Voor Woerden.

DE« 1 1 . oMer , des morgens tujfchen drie en vier

uren,quam de Prins^met een deel Voi^', feerfitl voor

\ merden , hem neer leggende voor de Leytfe Poort ,

in de Pannebackery : de Graefs un H >orii aen de x.uyd'

z,y van V Ka(Uel , tujfchen Polaen en de Stad , by degroa'

te Saeghmolen: do Graef va i S Jlms Regiment ,
met de

Heer van Zayie(t y i , enden Overften jidvmineU

pcnningh , lagen by de Kruypin enGroevenbrugh . ten

groot quartier van de Hefpoort , foodat dc Graef van

H >or ns Volck de Hot poort befetten aen Snellenbrugh , hy

(elf hgh aen de Saeghmolen , (chietende altemet eens op 't

Kafieel , daer de Vranffen om lachten , alfoo fuld'Jrhieten

het Kapelm 'tm'mfle geen fchade doen kpnde, Alfoo dan

in fidte Pofl gegrepen hebbende, veroorfaecl^tefulcx inde

Stadt eenftdgedrttys ,
gemompel , geloop , en deurgeklop ,

m de > oldaten op de beencn te krijgen. Tufchen vier en

vijf uren klepteufe op den Tooren twee a driemael alarm ,

en begonnen ksrt daer op met Mufquettcn op malkander te

K 4
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I

I f * Daden vanfijn Hoogheyt

fchieten , van en over de Wallen j eerjl aen de Leytfe, dat
na aen de Hof-poort » totten middagh toe \ toen begon he

Kanon over enrveet te fpeclen ; ooc!{uforden Granaden , o

diergelijck,, doch fonderfchade te doen , inde Stadt gefon

den y daer afnoch in de Stadt behouden zijn tot gedachte-

nis. Morgens omtrent fes uren , haddenfe veeltackJ?oJfe?.

in den omganc!{^ van den Têoren gebracht , welcke fy aeh

jlaken y om door dien brandt een zeyn van belegh aen Z^^y-

trecht tegeven , om hulp en ontfet, meenende dat de Leyen -

dacx capabel genoegh wa^ om den Tooren te bevryen van
den brandt ; maer och lacy ! den brand geraeckte ter/lont

in den Toren: eentge meerun datCapiteyn brandt/lichter

futcx 'wel gerpeeten mocht hebben , alfoo hy een ongemeen

vermaecli m V branden en blaken hadde > [eggende datter

geengrooter vermaec\yoor hem in de werelt v>as » daer op

DomineWoh. L.Fredicant, daer hy fhuyslagh, eens

feyde : Wel mijn Heer , hebjc dan foo groot plaifier in V
branden : Hyfeyd'ja : daer op Dominefeyde , Wel aen dan,
m de Helle brand'et akifit , en eeuwigh ; daer door hy

fcheen te ontftellen. De Toren dan verbrande in een korten

tijdt y ( men (eydt dat eenige der fiokebranden mede ver^

brandt zijn. ) De Toren viel tot leefwefen ( icJ{ achte door

defwaerte van V Speelwercks Kloeken
)
op en door de Kerck^,

Alfoo dattet over vier hondert Jaren oude Gebouw der

J^erck, , met al datter in wasy o h daer bewaert te zijn , in

vier uren tijds heel inafchlagh al dat branden kpnd\ en

alle Kloeken aenJlucken , ofgefmolten. De Luyterfe had--

den den z^;. September hun Preec'>fioel y en veel andefe

dingen , daeroock in geberght , doenfe hun Kerck^ aen de

Tranffen tot een Hoyfchuer oz er mojlengeven , al mee ver-

brand ; foo datter niet overbleef als de mueren en pylaren y

die onbefchadight bleven fiaen > en 70as foo feer droejlijck^

üentefient dat: et fonder tranen niet t'aenfchowwenr^c^.

Door dien Kerckbrandt raeckten daer om en by , oock, veel

Huyfeninde brandt y en yoas het krijten, 'jammeren en

vluchten feergroot , doch met weynigh voordeel ; alfoo de

lol-
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Ve Trins van Orangie. i j j

ï^oldaten afnamen , roofden en flalen watfe kj^ij^en \onden

'met lief of leet. Had de Toren van de Kerck afgevallen p

ilicht had de Kerck geen nootgehadt ; alfoo dat dat brandt

z.eyn die van Woerden wel lange fmerten fal^ en duer tt

4aen kpmt. Onder d/t brandenM vroeg> wierd een uytval

redaen aen de Hofpoort y daer een Frans Graefy en Marquis

; zijnde y doot bleef, dat hunfeerfpeet ; maer echter hy bleef

Udoot : alfoofcbootenfe den heelen dagh , en volgende nacht ,

: gedurig famen : avonts fla^'enfe buyten de Crommicker^

port, over'tKafieel, een groot Boeren Huys in brandt.

Had deGraefvav Hoorn voor dte Poort ge/egen , en die

:r'Brtfgh en Poort deur en wegh gefchooten , fy hadden dien

rfien nacht wel in de Stadt kennenJlapen , want dat had

ht gedaengeweefi. Avonts 3 of tn den avontlijchn

fijt , meenden een deel Volcks van Zhtrecht over Montjoort

te komen , na Woerden toe , maer daer omtrent waren een

party van des Graef van Hootï)S volcky die hun alfoo

bejegenden , datfe weerom moefien , met verlies van over

joo dooden en gequetflen by hopen, 1 1 . Dito, *s morgens >

ierd weer een uytval gedaen aen de Hof- poort > doch weer

%nnen gedreven , achterlatende wel dooden , veel ge-

qjictflen , en wel ^ Captte)ns , en'j a% Officieren , en

ethi^e Grootendoot. Omtrent 9a }ouren woó weereen

rde uytval , van veeldooden engequetfien.

Morgens vroeg trock^ de Hartog van Luxembgt^ ,

van XJytrecht , over Harmelen en Kamerick , na Woerden ^

met veel Volckte voet en te paert, otn de Stad te êntfetten ;

doch wetende dat de Vojien der gemeene wegen befet wa-

ren , wiert hy , foo men feyd , door den welbe^enaen Spion ,

en liefhebber der Franjfen, Oirck Schuylenbur^ over

onbekendeen onverwachte Velden geleydt ^ metHord/n en

Deelen , e'n vielen alfoo heel onverficns op de Graef van

Sol iiis Regiment , by de ¥.ruypin , aen ^en Groevenbrug »

'^er Zuviffteyn ir;2 Schimmclpennirgh om en by

^ecampeert lagen , daer dappergevocbten wierdt . De Ba-

tavierfe Soldaten vochten als Leeuwen. De Commana^nt

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



4

154 J^aden vanfijn Hoogheit

der Stadtfulxfiendcj vielooc\ uyt met aller macht. Dé \

Jiondende Beleggers tujfchen bejden, vechtende als vi

»Oêde Leeuwen.

DiHartogh van Luxemhur^h , f?;erckende dat i

geen meefter overfoo luttel volcks alfoo kflnde worden , .

/orgende voor meer on/et, dwong, en dreeffijn volck, ^

om tnte vallen hol over boL al foufer al doodt blijv

datter was , dat êoc\ alfoogefchiede , daer door een afgrij

lijckje moort aen beyde klantengefchiede. Doch den hoopt

Franjfen was te groot y en veel bloodhartighe Ca^itey

Luytenants en Vaendragers , verheten hun volcl^, en kl^

men aen de Kruypin opeen Hennip folder , daerfe dat

door het door/leken van een voet.b/ ongeluck ver/piet et

vangen wierden. Maer den ManhAften Heer van Zu
\

fteyn , fiond als een rechten Batavier te voet , en vi

foo langh ^ fonder cjuartier te begeren
(foo menfefdt) i

hy nederviel ^ enfeer ?nishandelt op V Kafteel te Woerdl

naeck^tf weldoorkerft ^ ( aenaengeficht enlichaem on\

baer ) voor de honden gefmeten worde ; doch die wilden k

niet bijten y hebbende beter meedoogen als diegodloofe m
fchen y diefijn doode lijf noch fneden en kerfden. Doek

Schout der Stadt , de Heer van den Fnden , een

braefMan y die de Stads Burgery noyt verlaten heeft , J

veel anderen deden . maer in ttjt der droefheyt eens feyi

leldenfal u niet verlaten , foo lange ickfiaen k/tn , eni

droppel bloets hebbe > al liepenfe alle wegh , laetfe loopi

ick fal by u blijven : gelijc\ Hy , en Burgemeefler

Wijck be^de gebleven zijn , en veelmoeytengehad i

ben voor luttel danc\. Defe Schout badt en ver^n
hetlichaem , engereyni^ht hebbende , bracht'et na V Ff

een Leger te Bodegra . ofNieuwerbrugh. De Franffen b\

ken hem doot legghende , 'tfsoeert noch uyt fijn bars

Schimmelpenmngh fiende Zuyietteyn foo batavi

lijck vechten , wilde oock in die eere niet min ztjn , /

by hem , en fiorf oock^ alfoo met hem ingelijcl^er eere.

Soldaten nu alfoo berooft , en veerlaten zijnde van l.
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'i doofden , tn veel bloodharti^e Offi.teren kendengeen or -

i(er houden door bet overvallen van foo grooten hoop :

loch bad de Prins hun kannen 2 a ^oo man te hulp fen-

leHy 'thad met de Francen gedaen geweeft , tnaer dat

,ónd* om der hloodhartige OJficters ( die airedeficb op de

. ilucht begaven , tegen wil en danck, des longen Veldf

. Heers , metgefchieden , en alfio ivierd o?r.trent 400 Sta»

en Volck, verflagen y en omtrent "i^oc gevangen naVy^
rechtgtvoert , en omtrent "^onaech^te gtquetfienbmnen

boerden
t in V groote Hofpitaet , of Proveniers Huys

'ebracbt , daer onder een Capitern van Amflcrdam, Unck
•w kloeck^van poflutr , met geel hatr , die na hts fiorf,

;w met een Dorts Soldaet , achter V Preventers Huys, tn

ie Tuyn
, naeckt begraven wierdt. En aen der Franffen

{ijde bleven over ai 600 doot , ml 1 40 Officiers , en

een groot Marquis
, daerfe wel 748 tonnegouds om ge-

ven wouden , baddenfe hem weer levendigh kpnnen kry^

i^en ; maer hy blyft doot : Infomma , de Franjjenfeyden ,

dej?rins heeft de bon Soldaet
, defoey de Offia.r, met de

bonneman
, Jf :^tjn helden by dep wijnen kttnler in den vel-

de ; de Frans Officier altiydt eerji en voor aen bon : De
Duytfe Officier ts jonck en rijck, , k<in wel leven [onder

vechten
, daerom willenfe haer alfoo niet in 't perifkelfiel-

ten
; maer oude Soldaten tot Offi:ter , die durft vechten.

Had van de Leytje poort 1.2 a ^00 Man, langhs de

Gras-wal, omdeVeJien heen getrocksn , de Hof-poort

lont open , fy hadden met gemack in de Stadt kprmen

mcken, alfoo fy met hoeden jionden enwenckten ; dte

aen Sr.ellenbru;h lagen, van de Walby't K.a(ieel» als

ontbloot van kyuyt en loot geheel en al. 1 6. KJoeckp Ma-
rinen vielen op de Hof poort aen , doch niet gevo'gt wor-

dende
, moften den intocht laten , een van kun fchoot een

Swttjer Capiteyn
, op of voor de Valbru^h ruder . en Itep

toe
, trock^ hem uyt , en vond een band omfijn bloote iiff

'vol gottdc
, foo men namaels hoorde , van eenige dmfent

guldens waerd , die hy omfijn hooft en engelfe rr.uts flm •

g^rde totviUory
f roepende vived'Orange , enrriet den

andir
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1^5 Daden vanfijn Hoo^ijjcp

Mnderen buyt doorgo7igh ; mcitr hi\d hy f^oManbj t

fehad^ fyfotiden de Poort ingetrock^n , en de SPadth:.

ebben onder het gevecht^ dat de Franffenvremt %

(oud gel\pmen hebben nadenjlagh: ja indiende Ley^t

poort m^er alleen beleyt hadgewcefi i Veelgeloven fyji

den ter Hof-poort uytgeloopenhebben ; alfoo bleefde g-
de voorhebbingeder \6. Hataviers achter y by fout v
g^Volgh^ alf^ode Gracfvan Hoorn hem van de Snelle

hrugh en Saeghmolen op de vlucht gaf^ en {iaën liet

Jïoud y envanSolms Regiment over a6o laer oua^

v^ierdheel en algeruineert. Een heel oud Soldaet ^ dleti

^fuer 40 laer daer ondergedient hud y en mee in 't Hof^»

taelgevangen unerdgebracht
^ fcyd tenen my y dathyr

Overfien voor dien tvegh hard gcwacrfchomvt had y do^

hem niet wilden hooren ; hy héidthet alles als een oudt

ervaren Soldaet , doch inflechten habijt ^ te voren^ binm
en buyten wel te degen afgefpeculecrt^ Doenfe nn ov*

die Veelden ^uamen , fcyd* h) tegen hun ; JVat duncï\t

7M van diefaecl\} fy antwoordeny Ia wie had datgedock

l^y^^ y ick^forghde daer voor y daerom waerfchouw<

ick^u lieden. Soo^aei et als de onervarenjongen ^ de ou

de welervaren (omdatfe arm Zjijn) niet hooren willen^

Dit altemael is buyten de Hofpoort ^by de I^uypin e

Crroevenbrugh , daer om en by gefchiet. De Graefva
Hoorn y nam echter in' t vluchten noch eenige gevange

Offxier^ mee ua Oudcwa'er ^ die over twee a drie dage,

Tveder gch^elt wierden ; want (y lieten hdnOffders nie

geern langefitten

De Prins lagh met fi]n fjfiartiervoorde Leytfe-

foort^ in de Pam%ebacl\eryy verfchanfi ofbegraven, va?i

daer ter g'yeder tydt lujïigh gefl.tnqueerttvicrdt met groot

en kjeyn Gejchnt , en k^uer-ballen
,
(doch fonder veel

Jchade te doen ^ daer de franjfcnom lachten y als of hurt

tvercken niet en dochten macrdoen het op een vechten

fougaen^ eride \(k^ijnhelden bejorghdendat denfiriftvan

de andere Poorten ooc\op hacr foud mogen aendraeyen y

foo rees een groot tumult onder haer op , Joo dat , inplaets

^janhet volck^ een moedt te ge ven y foo riepen defe blood -

hartige Capiteyns vlucht.vlucht / en of' er al fchoonveel

have Soldaten riepen ^ wHkn vichun y wat duyvel

doenvpe
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'^.m hier anders ^foomocht'et by hun nietgelden ; waer

r alles in onorder , en aen 't vluchten raeckte. JEnal-

W dat dien Edelen J{pmncklijken Prins en jongen

\'lt
,
(Godtgeefhem langh leven ) moeds genoeg had ,

}ijlhy niet
, offeerfwaerOjkyan die k^ant l^pn befpron-

\ mrden , en wel uerfien was , en metten blooten Dee^

[ in devuyfi by langs reed ,
roepende en dreygende ,

\rot> jlaende, en roepende Sta ^ fia ! Jlaet als eerlijck^

'daten, xoy hebben geen noot : Dit alles mocht niet hel-

't, het vluchten wis den bloodhartighen aengenamer ,

'hun Vyandt mdenjirvjdtonderde oogen teften,foo dat

;. m reden noch dreygen desyeld-fleers hen kond' ophou-

uk O verbajierde acrd van de aelonde Batavieren

^^natuer! Jaals de Prinshun verby reed^om weer om

WÊmgen, vlodenfe door't Water ^ waervan eenigever-

^oncl\en, ^Ifoo wierddien Edelen moedigen Helt ver~
'

tew ) en oock^ tot vluchten gedwongen. Had dien

\d'len J^onincklijcken Korji te dter tydt de machtftjnder

oor -vaderen gehadt , en d'eerfie loopers opgeknoopt , of

I elck,en ^angh een Hollandfchen Leeuwgedruc}\t , en a[

•officiers die 't fpel gAcndemaeck^ten
, foo laten na huys

ec\\eny en hun chargie anderen die wel hechten wdden ,

_ igeuenyfy fouden op andere tijden geen dienjigefocht heb-

'

;.ny [onder dknfi te willen doen i duerfefoo grooten geldt

oor trecken.

Defe dingen alle,hebbe icl^felfvan die/le alles gehoort

igefienhebben , en hun fcherpelijcf^uytgevraeght-, maer

eloofdut dien Eed lenjongen Helt en Batavier,met har^

tn Icetaen Nieuwerbrugh en Bodegra gekomen is,om dat

yfijn eerflebelegeringealfoo door bloodhartighe Officie-

en heeft moeten verlaten , Daerna hebbende FranffeA

\éii6. Stuch^n^en veel hafpels ^ tonnen, deelen, en d'an -

re verlaten dingen,binnen Woerde gehaelt.

Daer ^ihi noch eenige dingen meer aen de ](ru)pin en

Grocvenïrit^h gefh:ed , als datter inhuyfcn 30.40. 50.

mmeer gevlucht waren y die daer al in doodtgefchoten en

lejïeecken wierden y als oock^ veel fchoone Paerden, en

:en deel gevangen na IVoerdengevoert. ^Iduseynde dit

'/elegh inanderhalvendagh , cn een tucht ; ivantden 11.

'Ifo 'smiddaghs ,
quAmenfy weder binnen,

UEd.N.N. L'jftc
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I y8 I)aden vanfijn Hoogheyt

LYSTE dergcbleveFrannen vooi
Woerden.

Van het Regement van Navarre.
LesAfeJfes.rOrdine, L. Col.gequcift.

DcKidd'^rde Le . . . Majoor gcqiictft»

Caps. Gonnelieuy deUSallevi 9 docM.

Cap. Vefparty Deflando ^ Dange yl^pufel , Brandei
^

Desbordes y ge^uetji^

Lt. CoL PitiquinHy hartelone : Lt. Vdjfy^ Gaffie ^

noch 6. Sergeanten doot.

Van het Regement van Vieniont.

ColL Millive
,
gcejuctfl.

Bucau^ Badder de Ligny^ de Bouve^ la Vomere, Blurn
Marcogney^ddervanHrctueil^ Prevoojiy Bonevel
de I{jdder JVolperadon^ Morfon^ Cipts. alle door.

NcuchelU C. ende Majoor doot. lUtoniere^ Lt. do
Seri/ae, Lt. en Ridder Dachelien gcquctft.

Van het Regement Van Normandyen.
:Eraf.vanMUlj , Col. gequctft.

St.Pauly Lt. Col. ende Majoor 3 doot.

^^ffU^g^i David ,
Perquidon Contramblet, Bonnevo

Ridder de Alisby^AiantfantU IWojfe^/a Alarujmcri

Capts. alle doot. De Ridder e/e /<t Noi;f, Capt. e

BoufelUy Capt. der Dragonders , geqiietit.

Van V Regiment Marine.
'Matffcmpre y Capt. doot.

Bonfis U Chaiijfe Aiamorïlle, Cap. gequetff.

Vayi het S^<vitfers Regement.

Pallavino en Afaifon Blatiche^C^pis. doot.

Va?^ het Regiment van Picardycn.

Alle dc Capit. daer onder -We//e;, BeanvcgnrdyTronc

lon^Bois Damj^hinyQTï de Volont. Dampiere^mcc do

Beha! ven noch \ ecl andere, cn wcï 2000 6o';dat ; waren
door gebleven : vnn de gequeiflc i-lorvcnii) y dac;en noch ^
officieren, cn van de revierende quamcn (ter wcynigh op
zijnde veel armen cn be-nen afi^efec ; dacrom leydon d
Franflen t'üytrcclu, dat dc HolIander<; als Du yvels ^cfchoo
ten linddcn: en waren nadcihant (00 vervaeit, dat d*üfficicr-6:

mocllen loeten alsfc op een cochr foudcn ^acn.

Men:

drH

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó
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IJ:'

Men had op de felve lijdt beftclt , dat de be-

ainpb in Schoonhoven . onder den Marquis

. Louvigni ,
op Vreeswijck, anders de Vaert, een

arm maken (ou. Dir gelchiede.foo dat de Staei-

helanchsdcn Dijck aenkoniende, met verlies

lief i) van 7. of 8- Mannen . doch daer twee Ca-

itcynen onder waten. daer binnen quamen ,by ^^e

je 2000 Mannen ftcrck zijnde maer in de plaeis jngeno-

.atdefe op dc Franlchcn , die weynigh boven de men cn

londert fterck . beneden de Sluys .
flechrelijck g^plon.

renoech bcjjraven lagen, verder loudcn aenval-

cn , valt een yeder Hechts aen her plondercn ; het

welcke gcdaen zijnde , is men met den gcroofden

weder afgctrocken , na daife eenige Huy-

Cen in den brandt hadden gefteccken ; waer op

oockdeFiaDichcndeKerck feifs ,
eneenigean-

Öere Huylen verbrand hebben. Op den 17 heb-

ben 26. manuyr Acrdenburg .do Stercktr Knoc- J^^^

;ke , aen de Vaert gekgen , daci de F ran'chen een Knocke

To'l hadden » ingt nomen, flacnde daer veel Fran- ingeno-

Ifchcn dood, cn 2$. gfvangenenafvoereude,be-

Jreffens des Konincks Wapen , den Toiltnacr. en

en Controllear. en een goeden buyi : het Fort

^Ive hebbenfe in der. biandi geftcecken, maer

de Franlchen hebben hei daer nae weder opge-

aeckr.

Omtrent decs tijdt . heeft fich fijn Hooghey t

,

; meteen gioore meemghtc beflagei» Scheepen ,
ep

:en groote macht van Volck, na de Brabantlche

Janr begeven , tot wat eytide , lullen wy daer na

. booren. Aen de andere zijde, zi)n de Biflebopfe

i wel met 1400 Man, uyt Weftphalen, door de pg

\ Langeacker- of de Nieuwe Schants, de Siaetfe Oude

op het lijf gevallen , om de Oude-Schanis, diele
^^^^^^^^

! noch belet hielden, te ontfetien; maer wierden .„^j^.

feer onfaght weder na de "Nifuwe-Schanis gedre- Nieuwe

ven, latende over de 200 op de plaetSj waer op ^^^kt.

die
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det
Duyr-
Ichcn.

De
FranlFen
verbran-
den den
Brugge
tot

Stractf»

burgh.

1 60 l)aden van fijn Hoogheyt

die van de Oude Schanis op den 27* van:c:

Maent , begoftente parlementeren 5 cnda
met hun 400 Man , met geweer en brand
lonten , dacr uyr getrocken zijn , daer ter na

noot hondert van binnen Coeverdcn quantii

Hierop hebben d'onlè de Nieuwe .Scbants st;

nauw bcflooten.

Ondeituflchen de Keyferfe en Brandenb
troepen;, na daife een geruymen tijdt omt.
Franckfort gelegen hadden, hebben byFli'
heym een Schipbrugge over den Main gcflag

terwijl ' by ülingen eenige Ichermutzeicn v

vielen, daer eenige Keyfcrfchen dendoorto
over de Laahn bewarende , door eenige ^fge

dene troepen van Turenne aengciaft wierden,

felfs met lijn Oorioghs macht nu al tot aen
blentz gekomen was ) welcke auacque en
moetinge tot voordeel van de DuytlèB uytvil

dewijl }y den Pas bleven bcrcbeimen ; waer p
de Geallieerden op den 7. en 8. den Rhijn , on
hunne opgeflagenc Brugge, getrocken zijn. Ie

VtinsvanCondé , was oock onder dies lotMt^
gekomen , om aldaer een Leger tegens de G<
Jieerden te verfamelen, gelijck men daer tot

Vranckrijck alles by een ruckte, daer de Konim
met het verlies van lijn Soon , den jongen H;
togh van Anjou ^ van fijn Veidt-tocht i*huys

*

mende
, ontvangen wierdc.

De Franfchen onder dies beducht dat de Ke^
ferfcbe de Berghltraet langs , door den Pahs foi»

dentrecken, om te Straaisburghover de Brugü
den Rijn over te komen, hebben den Rijnbruj^

tot Siraetsburgh aen brandt gefteecken , en a<

bogen daer van vernifelt , niet fonder groote oi|

fteltenilfe van die van Srraetsburg , maer de Kej
ferlbhen dien wegh met willende , hebben
weynig boven Mentz , een brugge over den Rl

geÜt
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Be Prins van Orangien . l6i

aeÜaeen, daerfe ten deelcn overgetrocken zijn

:

waer op oock de Marfchalck Junme, beneden

Cobleniz by Andernach . een Brugge over den

Rijn geüagea heeft, ireckende uyi bet Bergbs-

dt en Wefterwali mee fulck een fpoei daer

ver , dat hy meer als duy fent . foo fiecke als on-

machiighc, achter gelaten heeft, die de Boeren

daer omtrent alle dood geflagen hebben.

De Franichen zijn op den 4. November, om-

ni 400 fterck zijnde , in het Dorp Waveryeen

«cvallcn , daer de Boeren in het eerlt wel eenigen

legenftand deden , maer wel haeft heen liepen ;

maer een Uytleggertje dat daer lagh ,
zijnde een

opi^eboeyde Turfpont , mei 28. Mannen belet

,

hielt fich dapperlijck, fchietende met fijn yicre

Stuckjens dapper onder de Franlfen ; maer vaft

geracckt.wierd vermeeften. Hier op pionderden

fy het Dorp, en ftaecken het in den brandt ,
na

datfe de floeren leelijck mishandelt hadden. Dry

dagen daer na , hebben fy de overige Pannebac-

kcryen buyten Woerden verbrandt . en des an*

deren dacghs ftaecken fy de Dorpen Nieuveen

en Over- Meer inde brandt; weder dien dagh

daer aeneen gchught by deNieuwerbrogge , als

mede het fchoone Dorp van Jaersvelt. Den 16.

kenfe mede den brandt in Abkou , foo dat het

h geheel liet aenfien . als offe niet anders voor

aden , als defen winter , alles wat fy genaeken

ünden , te vernielen j milTchien voornendedat

un rijck niet langh duren foude. Omtrent defe

Ive tijdt, heefteen party 400 Mannen fterck

,

uy t Oudewater, by Montfoort 14 Scheepen met

Moy, Haver, Stroy , Koorn, en andere voor-

edt nacr Uytrecht willende , verraft, fom-

ige daer van mede gebracht, en de reft ver-

brandt; gelijckfe des anderen daeghs noch dry

Schecpén met plancken van daer gehaeh hebben,

L Op

Wrccd-
hcyt dcc
Boeren
tegen de
Frnn-

rchcn«

Branden
en pion-
deren
der

Fran-

ichen^
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verla-
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Ameydc
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dcrt,

1 52 Daden vanfijn Hoogheyt

Op defe wij fe heeft de Marquis deThours, dica
deGouverwelfcheSluys hetgefagh hadde, m
èen brave parxye Voicks , veel üchuyten m
Ruygvoer van (jytrecht naer Woerden varend,
opgedaen , daer hy dartigh van p^ekregen, en aa
voor Woerden in de grond gehackt heeft. Kou
daer aeti hebben de Franfchen Ytfclfteyn

Montfoorc verlaten, latende den Tooren van h
Slot te Montfoort fpringen.

Op den felven tijdt hebben de Biflchopfc c

Eylerfchans mede verlaten , mifTchien om ó-

een troep van 25'oo Man te voet, onder den Pii;

van Coerlandi , in het Landt komende , en ov
Groeningen fijn marfch nemende, hen vrees aei

gejaeght had : hondert Mannen zijn van weg(
de Staei daer weder in gclegt. Maer de BifTcho

fchen zijn na verloop van dry of vier dagen ^ da
weder op aengevallen, en hebben deSraetfcl

daer weder uytgedreven, nemende eenige gevat

gen , gelijck defelve oock loo Coerlanders , d
wat te verre in Weftphalen waren gaen moe;
koppen , geflagen hebben ; maer veel van de
verftroyde /ijn daer na weder by den troep ge

kómen: d'Eylerfchanis hebbenfe weder veris

ten , en geflfcht.

Vijtign Mannen uyt Blockzijl , hebben did
Oüder Halfclt, ^óKeulfchen meteen Luytenat
ontmoet, nemende 24.. met den Luytenantgc
vangen , en de reft ncderfchietende. Diergelijck

ontmoetingen vieleii dagelijks hiar en daer voo;
maer defe is wat aenmerckelijcker.

Duyfent mannen zijn op den 26. des naermid
daghs, uyt Uytrccht getrocken, defe vervoegdei

fich met eenighe Ruyters en Dragonders uy
Kuylenburgh , binnen Vianen , van daer zijn ly

des nachts naer het fchoonc Dorp , ofeerder Ste-

deken Ameyde getrocken , daer op de Sluys eet

Tren-
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Vrins van Ormgten * 165

^Trenchee opgewarpen was, oict PaliöTaden befcc

[ten etfterckt , dacr de Colonel Bamphield de bc-

b warin^h van had. Hier zijn de Franlcben des

I
nachts óp aen^evallen, en hebben fich met wey-

Hnigh legenftand daermeefter van gemaekt ^ want

'de Veld-Marfchalck mrt:i van Gorcumop het

^fchicten aenkon.ende, vand bet werck genoeg-

j^Nfaem in fijn geheel . behal ven daticr een pael uy t-

i tehackt was ; de Franfchen hebben de Plaets ge-

iplondert , en een deel huy ien in de brand geftee-

lèken , en zijn daer op mei 26 gevangens, (00 Boe-

Ülïcn en Boerirnen , als Soldaten . weder vértroc-

f*kcn, hocwelfe öock eenige ^cqueiften hadden

,

ir.van de welckc de Marqui» de C^jidmu. een voor-

^naem Hooft , enaenvoerdcr vandiibeftcl * daer

ime te llytrecbt aen fijn wónde geftorven is;

- hunne dooden zijn oock veel meer als die van de

Siaeifche geweeft ,
gelijck men fegbi , en veel Be-

ij^ vclhebbers dacr onder, dewijl de Uytleggersdaer

m> dapper onder gefchooten hebben. Veel volcks

...tan bet Bamphieldfe Regiment i<verloopen. en

V hy felve van wanplichien belchuldighi. SJlimmer

geluckte de Franfchen eenige dagen daer na een

. aenüngb op Schoonhoven.
»

I Oock wilde der Siaetfchen toelegh op Swart-
J^J^

m Huys. vanden 29.vandefeMaeni. nietwclge- j^^^^,

lucken: eoo Man uyi de Kuynder en BlockzijU fiuys

met omtrent dartigh Zoyder-Zeefche Kapers, ""ilukt.

en dry verfchanfte Vlotfchuy ten. met halve Kar-

touwen voorfien, omtrent 1000 Mannen op heb-

bende om te landen, vertoonden fich voor Swart-

flays ; van het Landtvolck deeden 200 fulck een

dapperen aenval . datfe al genoeghlaem meefter

waren ; m?.et de Scheepen blijvende alleenli|Ck

van verre re leggen fchieten , wierden wel van het

Landtvolck met hoeden gewenckt om aen teko-

nien, tracne vergeefs , fchoon weer, ftroom en
' L 1 wmd.
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1 64- I>Aden vanfijn Hoogheyt

u^ind , gunftigb genoegh waren : ondertuflTcbt

quameti een deel Ruyters van Haflelt en Mepp
aen , die ons Volck van achteren invieitn , en a

foo weder uyc de Stercktc dreven. Men wil da
ler omtrent loo van de Staetfe foo verdroncke

als gefchooten zijn, met wei 200 gevangenen
alfoo viel die toelegh uyt , de weicke , indien w<
beftierd was geweeft , ware miirchien niet allee

Swartfluys , maer oock felfs HaflTeli lichielijck o
een lijdt vermeeftert geworden.

Sijn Hoogheytfocht oock omtrent dees lijdt

den Gravevan Duras , die de Franiche troepei

in het Landt van Luyck commandeerde , mc
allemoogblijcke middelen aen le iretFen , volgen
de hem felfs by na lot onder Keulen ; maerdef
heeft met groote daghrcyfen den Maes verlaten

en is naer den Moefel gcvveecken , hoewel me
ecnige troepen van den Grave de Lorge veiftercki

Valckenburgh alleenigh wierdt van d*onfe be»

machtight, en weder geflecbt , brengende bydc
200 Mannen daer uyt binnen Maeltrichtgevan.
gen.

Ondenuffchen bleven de Keyferfe en Bran-
< denburghfe troepen noch tufiTcben Mayn en Rijn

leggen, bewarende hunne bruggen over beydc
de rtroomen wel, alleenigh haddenfe fich door
eenigc Ruyteren van Keyferslauier,een pas naer

Voor. Metz verfceckert. Om vorders ruft in bet Land,

vaif*nja
^" vcrfeeckeringh te hebben, dede fijn Hooghcyt

Hoog- een algemeene vergifFeniflè, van a!le voorhcc-
1'cyt Bcn gcpK'eghde baldadigheden

, verkondigen :

Priiis
^" opdat defe winter door haer vorftgeen jam-

van O- mer en fchade toe foa brengen , de Steden Rot-
langicn terdam > Gouda, Delft, Leyden , Haerlem , en

den Hage , foo veel de gelegent heyt der Plaetfen

toe wilde laten, verftercken. Atnfterdam was nu
oock in een aenfienlijcke itaec van tegenweer , en

met



Ve Frins van Orangien . 15J

nei fcer trcffelijcke Vcften, en over dc 320 ftuc-

tcn Gefchuis daer op voorfien , om foo bet ge-

ladieh bcauyt des Hemels af te wachten. Om-
•rent dees tijd dcde des Graefiijkheyts Reecken.

' (amer renunciatie van baer hooge jurifdiCtie op

3ecriruydenbergh.

^ 5ijn Hoogheyc onderiuflchen keerende weder

Pvan de Roer , en het najagen van Duc de Duras

,

ifiatx Maeftriehi , heeft op den 10. en 1 1, van De-

:ember , al fijn Oorloghs voick weder over dc

•Mafe doen trecken, dat hytuOchen Haflelt en

rongeren gelcght heeft : het Gefchut en Ai tillc-

7 deed hy tot Maeftricbtinichcepen , houdende

ïlfoo de Franfchen in twijffel , of het Tongeren ,

Mafeyck, of elders gelden fou; maer Ichierhjck

beeft hy op den 14 eenighe Spaenfche troepen «„og,

^'naer Cbatlcroy gefonden om die Plaets te beren- heyc

\tn . die onder Monficur Uuvigni ,
op den 1 5. ^^^^'^j^^

'

Jaer voor gekomen zijn , gelijck occk ter felver
^^^^

'jjdvan alle kanten uyt Brabant, veel volcks daer

'jy gekomen is , met alle nooifakelijckheden. die

tiet Leger vercyfcht. Op den 16 is fijn Hoogheyc

felve , met het pros van het Leger , daer voor ge-

lomen, benefftr-ns den Grave JVidrcj/». met de

jverige troepen van de Spangiaerden. Het Ge-

chut wierdt van Maeftriehi te Scheep na Luyck

jpgevoert , om van daer na Namen , en voorts

anghsde Sambre na Charleróy gevoert te wer-

\tu ; maer ter oorfaeck van de geweldige koude,

ionde het Gefchut niet voort geraeeken ,
gelijck

nenoock voor deSiadt , doof het Iheng^ riefcn ,

»cen fchop in de aerde krijgen koude , om. iets

É )p te werpen,of loopgraven te maken. De Gou-
B /erneur Montal , die door het gelaet , dat fijn

B ^oogheydt gemaeckt hadde, van Tongeren of

Viafeyck te willen aentaften ,
mcteengnet deel

iwan fijn macht, uyt Charlcroy daer beenen ge-
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j66 Daden vanfijn Hoogheyt

irocken was, latende maer omtrent de 700 ma*»
nen daer binnen

, geraeckte oock met tachten^
paerdcn,ondcr den Coloncl de S'. Clar, uy t Tcy
geren gerrocken , op den 18. des morgens fck

vroegh, door het Spaenfche quartier , bekent if

onbekent, binnen Charleroy; hetwelcke da-
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I^inch

vero-

vert.

De Prifis van OrangUn . ï 67

•Lieven . cn Louvijiny . en andere, gequcift gewor-

Iden znn. Terwi)l bleef Gjn Hoogbeyt noch van

-
fijn Gefchut. dat niet op konde komcn.ontblooi;

, en fooom die ooifaeck. als om dai de koude vaft

\ meer en mee. beet» cnhet derhalven onmoogh-

l liick was langer in hei Vcldt te blijven leggen

.

"
vandi hy ficb genoot faeckt weder op te breecken.

fonder evenwel van meiunge le zJjn .
den toe egh

rebeel te ftaken , gelijckhy tot dien eynde dopr

fcn Marquis de M^mpiUian . op den 2 J. de I>taüt

-TiTinch ,
dry oren van Charleroy gelegen .

en be-

fcjqaaem om den toevoer na Charleroy te verhin-

n deren , beeft doen innemen , daerie goeden buyi

.

Jen veel Switzerfcbe gevangenen gekregen heb-

iben
. maer door de geweldige koude . waer door

fcenfcbenen paerdendoot vrofen, enalfoo de

InmoOKhliickheyt voor het Kri jghsvolck langer

E het Velt IC duren, moeft men het voorgeno-

licn deireyn en aenvangh . oock deie Plaats ,
als

-lrf)iet houbacr , verlaten , wcrdende de troepen we-

ernaerhan Guarnifoenen gevoert , fonder veel

Lmecr uyigerccbt te hebben , aU Vranckrijck een

Warm te hebben aengedaen . waer door. loo haclte tvdinge van het befeiten vao Charleroy toi

Karijs quam .
deKoninck aenftopts .

Monfieur

Louvoys, nacr de Nederlanden voor atiandi,

(Rullende defelve volgen na Compiegne ,
met het

geheele Hof . om by der hand te ziin ; maer door

hecafirecken van fijn Hooghcyt, bleet dic reyle

incdc tc tU22c»

Ondertuifchen heeft de Heer Kcur-Vorft van Hnndel

uirandenburgh >
legerende met fijne troepen op dc

'Weftphaelfc Grenfen , fich fd ven door een oor- 15,3».

lozs verkondiging . tegen den Bilfchop van N*un. dcnbutg

B fte'rverklaert,lndaerSvcrbegonnenvyandh,cke
o-enc

i invallen in het Stift te doen. plunderende en ra- - -

E vagerende verfcheydenepUeifen, endc cpinri-
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1 68 Daden van ftjn Hoogheyt

butie over al afhalende ; oock veele wagem
met leeftocht, voorraedt, laeckenen, en gelei,

aengebaelt , en in fijn Leger op den Sparenbcrs
gebracht.

Hier op heeft oock de BifiTchop al fijn mach^
fooveel hy van hier en vandaer, oock uyi fii

Conqueften vergaderen konde, by een gebrach;
en is daer mede in Berghsland, en het GraeffchjK
van der Marck gevallen , Hellende daer alles oic-

der coücributie , en fich voor Lunen , daer 40;
Brandenburgfe Landtlaien in waren , nederflaer:
de, het welcke hy op den 12. van Wintermaer.
vermeeftert ; oock ünna, en het ftercke Slot Re
da bcfet , en van Kamen en andere plaetsjes, mei
de contributie gevordert heeft.

Het gros van de hulptroepen,lag ondertufTcber
tuffen den Mayn en denRjjn, vanwaer, onde^
hetgeleyde van den Generacl Cobz, een troef
van 4000 afgefonden wierdc, om de Franfcher

van"de ^^f.
Andernach

, tot verleeckeringe van bun
Franflcn Rij"t>rugge lagen , te recognofceren en aen teta-.
befcha- ften ; maer vonden den vyandt foo wel op fijn

verfeeckeringe , datfe onvcrrechter fake weder-
om te rugge moeiten ; het welcke evenwel foo;
effen niet gefchieden konde , of fy moeftcn laft

:

lijden , dewijl dc Franlchen hen onder een kieyn
Fortje gelockt hadden , van het welcke dc Diiyt-
fchen al een weynigh onfaght begroet wierden.
De Franfchen onder Turenne , hadden fich wel fes

mijlen ianghs den Moelel gcltreckt , van de Ab-
dye Hemmerol af, tot djchi onder Trier roe. De
Prince van Condé lagh tot Sircq , van waer hy na
Thionville vertrocken is , om Lotharingen te
verfeeckeren. Keur-Brandenbiirgh vernemende
dat men hier te Lande maer tamelijck over fijn

handelinghe van wapenen vergenoeght was , in .

acnmerckinge van de groote verwachiinge , die

men
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ncnvan fijn Oorloghs daden genomen hadde

%eefc daer over dit volgende gefchrifc aen den

ImStaec afgevaerdighu

feWT

hebben van ter 7;JjdcnverJlaan^ datVm Hoog-

Mog. ofte eenige derfelver^met onfe tot nu toegeda-

ne marche en conduite , niet vernoeghtfouden T^tjn , o"^^^^

dat het daer voor gehouden tpierde y alsof ivj^ voor des denbar;;

tetsbejieenweivaerty wel meerder y als tot nu toe is ge^ a-ndsn

lety hadden l\pnnen verrichten y ]a fommigefoudenfich
Stact.

hebben laten verlujden^ dat hetopgerichteTraciaat noch

—ingeenen deele tpo^ genoeg gedaen y en noch hier omtrent

megens Tmcnnc,noch in iVeJlphaleny niet tegenftaandc

^alle voor/lagen y eninjlantien^ dieswegen aan onsgedaan

,

wLiets totafbreuck^van den ^yandt hadden willen voorne-

Wtnen. JVy entsijndaeromnietvan meeninge
,
'tgeenedat

. wy tot des Staats dienfien,welvaart en cohfervatie eeniQen

^ijdt herwaarts hebbengedaen
,
w'ijüoopigh u)t te breyaen.

WWy hennen ons oock niet inbeelden , dat \Jwe Hoog Mog.

diefoo veclteech^enen enpreuvenvan onfe oprechte en cor^

diale Kriendfchap y^naffedie hebben gefien ,
diergelijck^c

Iinadeelige enjlecbteop/nieny en oordeelen vah ons, en onfe

^Conduytefoudenhebben,envoorgeven y want ivy ons dien

aengaende vrymoed 'g op de l\enniffevan aejel ve , en van

de geheele werelt y en ooch^op denotoriteyt derfak^ beroc-

peny entnet grondt der waarheyt verfel\ercnJ\onnen y

^wygene forghvuldigheyt,moeyte,noch kojlenenhebbenge^

^fpaert, om Uwe Hoog Mog : uyt derfelverbenauwtheden ,

. daer in defelve, en haren gantfchen Staat 5 door toelatinge

des ^Iderhooghjienz^ijngeraackt, teverloffen. fVaarom

tpynUj volgens den letterlijck^n fm ^ en inhoudt van het

Trailaet,nietfoovQort onfe Alarchein jVejiphalen hebben

genomen , daer van hebben wy Uw Hog: Mog: en derfii^

' verby onsjtch bevindende ExlrAordinarps Gedeputeerde^

wk tot meermalenfoo fchriftelijck^^als moridelinge redenen aen^

m gewefenydaer tegenshy oock^y noch niemant anders het min*

ƒ c heeft weten te opponeren^ IVant doen ter tijdt als in het

I

Travaat onfe Alarche naerJVeftphalen k> getermineert ge^

vpordeny Uwe Ho: Mog: noch alle derjelver aen den lQ)tjn,

TJfely en tlders gelegene Kefiingen in hare macht htbben

1
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1 70 Daden van fijn Hoogheyt

gthadtj ons oockjhebben Uten beloven^ datfoohaejl%\

iVtjlphAÏen metonfe ^rméfouden arriveren , fy omy
den felven aUe uerfchafjingen doen ^ en daer benevens^

derfdver ^rmé een Corfus van i^oo. Man met ons u

den laten aoeren. In hetTrafïaetfelfshebbenUtveh
J^og fichmettoefegginge verhonden

y
ooch^andere J^ö

nen en PotentatenJ^nfpecie diebeydt Hertogen vnn Bn:<.

Wijck, Zcl! tn Wolttlnbuttel , mede tot de ^ll'untdi^

Verbinteniffe te brengen
, edoch in hoedanigeveranderhr

hetgantfchc jperck^k^orts daar aan^eneernoch de I\éitijiui

'vanhct Trafiaat van Uwe f/o : Afo^ iVolghde y is n

raack t^ en op it>at manier alle derfelver Fortrefjen aan (f.

I^ijnfiroom en elders^ nevens eenigegeheele Provinciën ft

handen endemagtv^n dek^yanden x^yngekomen ^ full\^

meer als te vee! bekent s alsmede dit ^ dat tot of defeu^

nochmet^^ arcken , wocfe Brr ^
*

ningc is^ : V» nod^met defelv^ t.,..^. ^ ia .

^jflfientie is gefloten geworden : En bannen Vt^e fi^

Afog: volgens derfelver hoo^ verjiant Uchtelycl\hegryfi^

als dat rvy volgens den letterlijl^en teneur van hetTraóta^

met onfe foogernige Macht in If^efiphalen doen tertyt 00^

ren getrocken , en legensdie aldaer voorhandene y^yand\

hadden geageert , ^vy derfelverftact en intereffen niet h
minj}e voordeel hadden k^onnen toebrengen y nochden f^^

andt^ dewelcl\e in Manfchap y Veftingeny enalleande

advarttagies onsverre rr^ts overtreffende ^
fonderlinge a

breucl\haddenl{pnnen doen j maerveel meer onfe f/trn

daer door notoirlyk foudengermneertjen hetgantfche rverc

in ooghfchjfnlijl\egevaergefielt hebben j het tvelckjpyHh

onfe Perfoons haive?t y noch wegen onfe Landen en^rm
hebbengefchomvt y maer alleen ten re^ardevanUw flo

Aiji hi bben getracht te eviteren]dieswegen men dsnnaoi

wemiii^h eenen anderen marfch en refoluiie heeft moeten ne

men y daer vanfoo welaen den Heere Prince vanOran
girn^ alt voorgemelt y U f/o :Mo: Gedeputeerden fot

voorts advertentie nneyf^ ' ven ^ en heeft ooel^defelvt

marche door Goddel)cl\e .^^ j... ' J ^gelycl^erpel dat ejfeflge

•

hadt , dat daer door den Warcfchil de Turenne met de

grootfte en confderabelft e Alacht des Konin^s van

Vvmckv\]c\^^uyt uwer Ho: Mog: Landen
^
en^ijck^ni

vAH
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i<<n hethartderfelver , met des Kyands hooghffe ongele^

ientheydt, ennadeel^ eerflelijck^tnJVeftphalen ^ daarm

h^tr over den Bj[)yn ^ en acn de O vermoefel , totnaTrUr

Sgetogen , en \Jrver Ho: Mog^rmcl daar door licht ev

'^eltgentheyt is gegeven geworden
,
tegen denVyandt bitp-

' en en buyten Lands offenfive te ageren.

; uy Zj,yn oockjv)ders noch in die beftendige intentie^niets

gullen onderlaten , dat tot des Staets hefcen reddinge

\an gefchieden , enmaer ineenigemogelijkheyt ii befiaan-

^e: edoch datwy hier onder , eenen yegelyc^en het te danck^

Wkouden makken , en dan dit en dan dat , na dat de fentime '^.-

''

)endiferentzjyn, 7^udendoenenv9ornemen ,
hetfelve,

Ëkelycl^het infich felven onmogeli)c!\ is , alfoo fal het ooek^

^iemant met redtnvan onspretenderen ,
ZJjnde ivel bek^ent

dat de l^rygs-operatien niet altemaalna ivenf'h en verlatte

^en van eene party , maar «^ï raifon dc guerrc , volgens

WÈitS Tyands contenantie ,
nagelegentheyt y enfituatieder

Plaetfen^en vele diergclycke andere omftandigheden mot-
'

ten gedirigtert worden. En hebben ivy geerneniet liever

s

gemnfcht,alsdxi het ons hadde mogelyck,gen>eeft^onfe con-

dttitefoodanigaen te jieilenjdat defelvetot Uwer Ho: Mo:

'Uoll^pmenejatisfafïie engeheele liberinge airede tvaer uyt-

' gevallen: enofrvel defelve door die inden rvege gelegene

' onovermnnelijcke-obfacula is verhindert , foo willen wy

tvemvel oock^niet hopen i
datmenonfe expeditiefoo t'eene-

mael fonder eenigh -voordeel en ejfe fl voor den Staat , tot

mje niet geringe befchimpinge , en tcgens de notoiriteytfal

traduceren^ en onsdaar benevens met allerhande onge-

fondeerde lafteringen graveeren i rvy verfêteren ons van

I
Uöf: Ho: Mo: equannniteyt een veel beters ; en weten dat

y dengenen, dewelcl^e diergelijkegepraclifeerde dingen

inbrengen , en daer door het vertrouwen dat thjjchen ov$

weder':^ijdsfoo hoognoodigh is
,
joecken te verfwack^n , f09

weynigh als wy^ eenigh gehoor ofgelooffulUtt geven*

ÉH^ Nadat de Keqr-Voiftdcle verklaringe gedaen

^T»adt, heeft by tot Mentz fijn aflchcyt van den

Bilkhop . en fijnen Conduitor, den Bitfchop van

I Spiers, genomen , die hem treffehjck onihaeldcn.

^^ier op is de Brugge over den Rijn wegh geno-p men

,

r
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1 72 Daden vdnftjn Hoogheyt
vordcrc men , en die over den Mayn weder hermaeci»
tociucn oock een tweede by Coltheym geHagen , ov
hulp. weicke twee Bruggen , het Leger den 14. di

ixocpcn. Mayn heeft begonnen over te trecken
, trecken-

foo vorder naer Weftphalen , om hun winte
quarticraldaer te nemen. De Keur-Vorft feivc,
op den 28 mei C Regimenten , en duy fent uytgt
fondcrde Keylêrlijke Ruyiers.in de Lipftadaet
gekomen

; waer op de Munfterfche met 24 Va
nen Pacrden,cn menigte van Voctvolck, Gefcht
cn Mortieren

, den 29 van ünna opgebroockcn
hebbende de Stadt van tevooren geplondert, c»
foo na Lu nen gcweecken zijn. Op den 5 1 quan
de Keur-Vorft tot BylefeJt, terwijl fich de Keyi
rfrlchen ni het Stift Padcrborn , en de Branden
burghfchc in het Graefichap vander Marck Ie
gerden ; wacr op de Marfchalck de lurennc , me
eenige Qondeefche Voickeren verfterckt , (dewij
byfelver, naer het befichtfgen der Froniiercn i

der EUas, en deSteden Brifack en Philipsburgb ,
na het Hof keerde ) roede den MoefcJ af, na den
Rijn is afgekomen; maeralfoode Brugge , by
den witten Tooren t'Andernach . feer door den
ysganckgebroocken was. moft hy fijn toghtdoor
bet Stift Keulen nemen , en flaende een Brugge
by We lel , is over de felve mede in Weftphalen
getrocken : bun verricbtingc onderlinge fullen
wyhiernafien.

In HoUandt gingen wederzijdtfe partyen on-
dertufrchen noch dickmael op malkander los , nu
niet voordeel van d'een , dan met voordeel van
d'ander. EcrigcSoldaten van Capiteyn Witzen,

xioeck ^/^^^Pf^'^S'öf t^Kroonenburgh gevangen, en
Nefiaen

^Is noch toc üytrechtgehouden wierd.fich veyn-
vancc- lende als Vifch-angelaers

, omtrent Naerdentc

t^llf'-
vilTchen, op kennilfc dat feecker Capiteyn uyt
datGuarnifocn,menighmael met het Vogelroer

daer
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Inbreuk

er fchietcn quam , hunnen flagh foo wel wacr-

i nomen , datle den felven opgevat, en naer Am-

Hdam gebracht , die naderhant tegen den felven

V/tjcngeloft is geworden.

De Grave Konincksmarck , Luytenant Gcnerael

in de Infaniety van den Staet , hebbende by het

zijn van fifn Hoogheyt, hetgefagh oveTdePo-

^ cn te Bodegraven en Swammerdam^verncmen-

dat de Frankhen , ter oorfaeck van het vrie-

Jd weder, grooicn toeftel tot een gewicbtigen

,.!nflagh maeckicn, als in den fin hebbende de

noften voorby over bet Ys , recht op Lcyden aen

J!« trecken , heeft de Scbant/en aen de Nieuwer-

agge , en Kleyne- Wierick , met iwee Regi-

ïnien, onder het bevel van den Colonel Pain

, Vin ,
Quanier-meelter Generael van het Le-

Jr,be(et ; en latende cenigc weynige Vaendelen

loi Bodcngrave, Swainmerdam. en aen de Gout-

: :he Sluys , hcefi hei gros van het Leger , met de

\riilierye daer toelH»horende , op den 26. en 27.

laer Alphen , en vorders leger naer Leyden , tot

reiheckeringh van die Stadt, afgevocrt. Van

j Iele uyttocht nu , die veel arme Hoüandfche In-

li refcten foo fmerteliick gevalienis. hebben wy

iit naeftc bericht ,
voornainenili)ck van de over-

iact, die fy op de Landfaien gepleeghi hebben.

B R 1 F F aen een parttcuïier Vrtend ,
bephrij'

vende de tvreedbeden der Franfiben tot

WAMMERDAM
L-n

BODEGRAVEN,
Den ag, 9 en 30. December. 1672.

Yn Heer, Omute dienen op uw verfoeck.,

boe dat de Franjchen tn'tlaetjivan December,

1672, aen deMye, Stvammerd^rn en Bodegra-

ven,
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174 Daden vanfijn tioogheit

ven , met Aegoedt In^efetenen hebben buysgeboude:

Vfeet ; dat de Franfen onder 'f beleydt van den He
vtn Luxembufgh

, Gouverneur van de Provintie

Vytrecbt , een tamdijckgfoot Leger uyt de Garmfo
van T^utphen. Ooeshur^^h, iernhem tNtmmj^en , T
Bmmel en tJytrecht te [amengebracht hebbende, om
bet Ys een invai tn Hollandt te doen; fóo ts den voornoK-

den Lttxemburp den 27 December daer mede afgetroten

op Woerden , daer by dat Comte la Marc^. . Gouver.

%>an Woerden, hem met het groot[ie gedeelte van hetQ
nifoen der vootf^ Stadt beeft gevoeght ,

makende tefan
Omtrent 1 4orH> man te voet als te paert

, :{ifnde het 1

gtlefentfltvokk^datmenfoudekpnnenvivden , daer t

datofel 1000 Officieren tvaren.foo dat de Eranfefi
bekenden, dut den K^rimkvan Franckfi/ckniet mai»

tigh 0as noch foo eenLe^er in'tveldt te breng^en:

defi macht ts den Hertojj van Luxemburgh.tuJJchen

2f en dtto af^ftrockin van Woerden na Sfgvflt , O")

*/ Ysna de Mye , endat met luck^envreu^hde ofbaere

Overicinninge van den Hemel was belooft , om Hollan

mee drfe tocht geheel te overtvmnen : enhaer Vêornaerm

drffqn was datr op toegeleyt , om de Stadt Leyden te t>*.

meejltren , en den Haegbgeheel uyt teplanderen, en a<

les ts verbrandden . endoor Vier, Moort en Vrouwe-

kracht alles
, menfchen en beejlen te vernielen, en alles '

te branden tot voor de poorten van Leyden : De FranJJi

met dit boos voornemen {alsgefeyt is
)
voortgetrocksn , 1

Seivelt gepajfcert pijnde , wierden tujjcben Segvelt en <

Mye voor de Slim ti'eteringh gejluyt
j alfoo die Wet

ringb door ^t aflopende water open was gevlceyt , foo da

fe een partye voJckte ru^h com^nandeerden na Segvelt, d.

aldaer de p'amken van de buyfeubraecken, witer n

datfy bru^^en maeckten , daer over dat fy de Slim-

teringb peffeerden , en doenfy al bruggen over de Sh
nieterin^h hadden^emaeckt , foo kond het ^sdefe mat

van vokkjiiet verdragen , moer bet grootfle gedeelte mof

terugh na Woerden kscrem tn :{ijn daer ontrent
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De Vnm van Orangitn, 1 7 y

ytffftvoet over gekomen , die ons dit onhé)l hebhnmt-

werckt ;
fommige feggen, dat het getal der Tfanfe die

m de Slim-wcteringh zijn gekomen ,
geen 30C0 man

r iin getveeft , den Kapiteyn die den T^ytlj'gger in de Mye ,

itrent de Vogelkof commandterde , heeft my de bejle ken-

-fevan-toierkomen der Franje, en het getalgegeven

,

l a heeft wy gefeyt van ontrent J ^ 00 man :
en de Iranjfe

$ haefi dteover deSUm-voeteringh waren , fielden hoer

irs na den voorfz.. Vjtlegger, doch den voornoemden

%ite) n heeft dé Vranffe mét fijngefchutterugh gedre-

m den Batllturo van Nieukoop , Collonel over hetRe-

ment Huisluydcn van Nieukpop en Sevenhoven , dte had-

'in X7 dito des avonu . door fa>ee Boden, d'een na d an-

^Me Kom(le der Franp . en degelegentheyt van het Ys ,

^de Bevelhebberf van het Leger ,
leggende tot Bodegra-

ven doen bekent maecken, en a0entie van Sohaten ver-

: Jocht , om de Franffe teflnyten t enyder een u daer vange-

^

eUn . foo die van Nieukoop po Udaten totfecours had-

den Mt . fy fouden de Franjfevoor de Slim-tt>etertngh

eed uit hebben : foo hadden die twee fchoone Dorpen ,
met

Uhare Inwoonders behouden gebleven. Den Bailliuw van

\ . iJieukoop , fiende dat hy geen fecours en k^eegh
.
bracht

L onder drie Kapiteynen met een Luitenant ,
omrent vter

Compagnien Huisluiden van Nieukpop in deypapenen. daer

bi dat haer eenCompagnie Huisluiden vanArlanderveen

voezhden , en die verdeeUnde op verfcheydenpoflen, hebben

fy den aenvalder FraKjfe afgebracht : de Franjfe denVn-

legger verlatende , hebben doen den eerflen aenval op ^teu-

\oop gedaen , foo in het Noord- eynde, aen het Dorp, als

in het Zuid-eynde wel op vijfbefondere plaetfen ;
maef de

Huisluiden volcouragie en met goede ordre, z.ijn de Franp

in.'t velt tegemoet getreden , en hebben haer te rughgcjla-

gen, endrieSoUatengevangen van de Franpn medege-

bracht , en Nieukoop en Arlanderveen voor den inval der

Tranpbewaert, daer uytdatmen kanften, datveymgh

volck. ingoede ordre, verprckt met moet eficouragie, op

.-T-r- €^f
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deFranJfe kanmnncn: de Franjfefiende dat Nieuh,
jirlanderveen

, met manhaftige Batavieren iPOfHv.
trock^en de Mye kade langhs na Swammerdam en h'
graven , en roofden alles wat dat fy konden vinden : ei.

^Ues in fchrick, te brengen , jlak^en vijfof fes huyfen j

brandt» maer leenden aendeMye weynigh menfchen^
terhalen

, alfoo haer de Militie weyntge dagen te x/m
weu ontrocken , foo zijn de Inyden ( hoorenXe de Franj^
men

, ) met alles dat fy konden -megh voeren , gevlnei
Nieukpop in 't Veenlandtin de fchueren , foo datfe ae.^
Mye weynigh luidenlanden achter halen : maer dief oiA
terhaelden , wierde door de Franffe naeckt uytgekjeedt ,%
lont en blaeuw geflagen ; mijn broeder , een man van o^*

de tfeventigh Jaren , is wel degeluckighfie van die ick é

gefproocken, uyt de Franffe haer handengekomen
, alfi,

hem de boven klederen uytgetrocken hebbende,fonderJla^.
hebben latenloopen : maer het doode lichaem vanJan At
fans, leggende in een doodtkifi om begraven te word^*^
hebbende Franffe het doodtkleedt van 'tlijfafgehaelt . |i

het lijnwaeti daer het hoof op lagh.weghgenomen : Ogro.
wel der grouwelen ! een doodt lichaem te berooven. M4 J

tot Swammerdamen Bodegraven > ishetfoogemackeliji
niet toegegaen, alfoo die Inwoonders door de Militie wari
gedwongen geweefl , met hare goederen in haer huyfen A
bltjven: want als de 'Soldaten fagen, dat de Inwoonde»
eenïghgoet wouden wegh voeren ,foo hebbenfy de luydenge
dwongen, de goederen weer in huis te dragen; openwate
zijnde, foo wierd de luiden haerfchuyten door de "^.oldate.

benomen; het Tsin't water zijnde, foo namen de Solda-
ten allede Ys fleden, oockpaerden en wagen , foo dat de luy-

den
, ttootfal{elijci^, in haer huyfen by hacrgcet moflen blij-\

ven, op dattet haer door onfeeygen Soldaten , niet en wiera
henomen: daer was oock^eenforgeloosheydt by de Inwoon-
ders der voorfz Dorpen, die opgoet fondament fcheen ti^
rujlen, dat was , datfe rijckelijck verfien waren met Solia^
Un^ dit de befchermingh van die twee fchoone Dorpenol

hazt
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aer namen , en de Inwoonders een kjoecke moet itjfpraken:

njnfufler {wfionende op het Dorp v:^» Swammerdam) had

ver de tvmttgh man in haer huyfingh, dte haer {met de

nondt) als mannen vertoonden , waer door dat/y tot op het

tfiemofl Hijven,en de Franjfe aenkomende ,
hacrhedro-

vond : en was , eer dat fy het vluchten van de Soldaten

evaer wrde, van de Vranjfe omcingclt: wantfoohaeji

U de Franjje van de Mye afyuamen op S^t'ammerdam.foo

.ifnde Soldaten die aen de lage zijde de wacht hadden

,

vegh gelooperi , eer dat de Franfe by haer quamen , de In-

wonders dat fiehde .narren oockde vlucht na Leyden,alles

uhterlatendewat datfy hadden^ defe aen deUge zijde

varen geluckiger als de luydendiein het Dorp aen de hoogt

'

de woonden , want die liepen achter de Soldaten wegh eer

tdevyandt daer by haerwas , de brugge opgthaelt zijn-

ie , datfe in V Dorp niet en kpnden komen. De Franjfefon-

ier eenige tegen/landt , de lage zijde ingenomen hebbende ,

deden eenige fchooten op de brugge , en op de Inwoonders

in het Dorp tot Swammerdam : het Garnifocn legge^zde

in het Dorp tot Swammerdam aftelden 't op een loopen ,
en

datfo hae/iigh , datfe haerJïecke Soldaten Jn handen
van

de FranJJe lieten blijven ; de brugge wierden neergela-

ten , maer ick^ heb niet hnnen hooren wie dat tet heeft

gedaen , 'tnaejle bedemken is , door onfe eygen Solda-

ten, alfooden Rhijn open lagh, en geen apparentie van

&vcrk,omen, of men mojl haerfelf inlaten: de Franje in

't Dorp komende , liepen ten eerft
en in de hu [en ,

om de be-

ftegoederen teroven.e»ftaken eenige huyftn in brandt.Hier

' egon nu het dreevigh Treufpel;in 't huys van Meefter fa-

ob van Logeren waren vijfftec'ie Luyden , 'vier SóUaten,

met een ander man , defe wierdt de wegh van vluchten af-

gefneden , en zijn alle vijf in 't huys verbrandt. Groote

Covert , een oudtfieckelick man, wierdt naeckt uytgehlced,

en bont en blaeuw geftagen , en geraeckte foo naekf uyt

de handen der FranjJ'e . hy vindt een oude deec^en met

' ten oudt kujfen , H windt de deec\en om 't lijf .

M
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en '/ ]^ujfen tot een tnuts op 't hooft^ontvluchte de doodt ht^

revoets door de/ijeeuw. Fieter de Ramakjr , v^ierdtdoc

lickgequeft , en ts voort inJijn buurmans hu)s verbrm^

verplettert ^ en is onder degevallen fteen^ doodt gevor

Fhilips Tmtnerman , uyt Segvelt tot Swamn^erdam\

ulucht zwijnde , wierdt hier door de Franjfe wreedel$jc}{ -

pjoort. Willem Onderxpatcr ^ vpierde doodgefchoten .

nelis BoHr0€7is is met gevonden ^ men vermoet dat hy ^

brandt is\ -want daer ztjn verfcheyden menfchen verbras

die door het branden niet en zijn te be\ennen. Marf

facobs.een kreupel Vroumens , *wierdt gefchoten , en is vom
ellendigkgeflorven.haerfufter Tpierdt door de Iranjfefcha\.

deltjck gefchoffiert en haer lichaem misbruickt /foo dah

ellendigh gejiorven is. Mijn fufier ^ een Vrouw over .

acht en tjejligh fareu ondt , met haer dochter een bejaert

Vryjler.meynde noch eenigh goct mee te nemen^vant fy ha^

de [als hier voorgefeyt is) over de tmntigh Soldaten in hax

huys , die verliepen fchandelijck, , enfy hadde de Iranffe \\

haer huys eer dat (y het -wift : enfy wierden met meer andr

re Vrouluy in de Kerck^gedreven , daer wierdenfy van hae^^

geit, en bejie kleederen berooft: mijnfuftergeraechje mA
haer dochter u) t de Kerck^, maer wierdt van een ander part

Tranffegevangen y en in des Schouts huys gebracht y dael

wierden (y bont en blacuw ^ejlagen,en tot op haer onder roc \

uyt gekleedt , koujfen enfchoenen van de voetengenomen y e*
i

de kap van 't hooft, geraeckte alflaende uyt het huis, ei

gingh blootshooft en batrevoets over V Xs en door de Sneeuwt

tOt binnen der Gcu.daerfy eenige van haregevluchte buur^

luiden huftgevonden y die my daer na hebben verkjaert

da^fy mijn fu fler niet en kenden als aen haerfpraeck j on'

^datfe foo gejlagen was : mijn fuflers dochter geraeckte a.

flaende meac uit de handen der Franjfe , maerfiende een an-
derparty Franjfe op de weghy vluchte in een Tuinhuis y daeu

fy een dood menjch vond leggen, diefy onverdacht by de ari

vatte , feer vcrfchricl{t ztjnde , dtn brandt aen alle klanten

cpgaende , fielden 't op het lopen na de hooge Btércht , ef.

meindi
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eynde hder moeder daer te vinden, diefy (om dat den

jondhaerjvas bevallen) niet kon vinden-, enginghdocn

'ootshooft en barrevoets door de Sneeurv enover^tTs^

ide Goutfe-flnysop ^Iphen, daer haer eenige hleede-

J», Aoft'jf/c» en fchoenen merdt gegeven,fjo datfe -voor*

Iftchte opLeyden om haermoeder te -vinden , 'Van waer

% ttfy mder te rugh keerde op ^Ifhen, engeentijdingh

K, an haer moeder kpnnende bekomen , foo gaetjc -voort na^

^ fmfterdam, en nnjlen ingeen acht dagen waerd'eenof

^ 'dnder ms gebleven , levendofdoodt : niemandt kan d&

tnaentheydtvxn defe biydenuytfpreechn , en noch war.

'

tnfy iieUckkh «) * Pran([egekomen ,
wanP

% y-roiUmdenjiie met haer in de l^erckgedreven waren,

- aer onder'dat eenigejonge l^ryjhrs waren ,
merden door

t« 'eFranl]eals een geroofde bnyt
,
gevangen na Weerden

ii^evoert, en daer tol voldoeningh van haer boofe lujige^

i^ruyckt. Tot Bodegraven, is het noch veel gromvelijc-

,.-er toegegaen : want daer worde ,
{dom onfe Soldaten uyt

^et Dorp aen dehooge ';(tjdc tvaren gekpmen) de brugge

jan de vluchtende Soldaten met hafpels en vaten afgebol-

vtrckt, dat de Inwoonden niet en konden vluchten ;
daer^

n-bovenwashaer aengefeyt , datfe van de Soldaten niet

^'

jtrlatenfouden norden , maer dat[efouden verplaeifen en

^' \nder volcf<^ in haerplacts kpmen: foo dat defranjje i»

het Dorp waren , eerdattctde Inwoonderswtfien , want

LK^achtelt Damen , daer l^nineK^marcK gtrvoont ,

uVreeihde Frar.ffeinhaer huyi , nietbcter wetende of het

.ms>rinfen volcl^; wantfyfcyden tegen Machtelt Da~

. menyP^romv ghy (hltnuandercgajien hebben, ghymoet

C/. rz lindenop de bedde» leggen, deVrott weltevreden

'c ,
gaet datelijiKte wcrek,enleytfchoon Imden. maer

haer foede dienfl wierdt fy gevangen na
Woerdenge-

't , eKhaer hpcys in brandt gefteccken. f^ier begon nst

'roevigh Treurfpel, want het vluchten was de luyden

yegh benomen , om dat de brugge met hafpels en vaten

,tbolwerckt was , en 't Tswas tef\K^acl^om tepaff'.eren ,

^dat al de Inwoonders, met eenfchouwe over den Hjitt

gr moften varen : daergcraccl^te ten eerfien eenige huyjen tn

.r denbrandt; Ciyje I^oerten , een bllmU Vromv, wtcrdt

M 2.
'^«^
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mttvitr kinderen in haerhHysvtrhrdnduCorntlisl^r^

TVAs doende metrvatgoet te vluchten jfijngoetmerdt\%i

berooft y enhymtrdtdoodtgefchoten
, Gerritde Lan.

Tpierdt in fijn huys verbrandt ; de Krou ontvlucht ^iji^

isl\ortsdaernagpJlorven. Symon Branden^ merdtdd^
gefchoten: waer Breurt'jeen fijn f^rouT9 Tjjngeblevt^
dat l\an men niet te weten flemen , offe verbrandt ofv^
tnoordtz^ijn ; S 'ij99 dochter merdtfchandeUck^efchojfi
foo datfe daer van gejiorven is: eenvreemtman lagh 1

jammerlick^Vermoort : Grietje Lamberts ^ en Mat
H^o/pheris ^ merden heyde doodt gevonden: verfch
Vrouwen en jonge Dochten, Zjijn als een geroofde i

gevangen va IVoerden gevoert
y hoefe daer getrat^

tporden^ is betertedenck^enalxtefeggenj ick^k^nhei
tal der dooden , die hierin defe furie Zjijn vermoordt

,

brandt ofverfmoort ^ niet e)gentlyc\ hefchrijven^

daer worden rjoch veel van de Inwoonders gemijl , (

door bet branden ^de luydenonkenbaerl^ijn gewr»rden:

foo en l^anmemandt de wreedtheydt diede Fratijfeaer^t ^

Jnwoondersvan Swammerdam en Bodegravenhebben^^
dreven y nahare grootheydibefchr^ven y omdat eUl^i^l

noegh te doen hadom Ji)n eygen lijf, in defe haeflige vlu i :

te bergenyaljooyder menfch fijn eygen lyf air eengerooux
huytfieelswijs ^egh mofi dragen , foo dat de kjnderen v% i

deonders afdwaelden ; ende oudershadden geentijdtt
haerk}7idersoptefoec}\en. De Franjfe dragen roem v^'^-

hare wreedthcydt , dat fy de kleyne hinderen^die haernr
tenUcchende mondt aenfagen^ en foo veel als verwelf
k^oomden y levendigh iti H vyer geworpen hebben. H
Vrouwenfchenden , na de roem der Franffefeergroot ^•^

ïvcefi ; de ellende die de Inwoonders van defe twee fchoo^

Dorpen op die tjjdt geleden hebben, isnietuyt tefprel^e
vpant demenfchen fier ven tvegha/s muyfen ; de Doólor
feggen , dat het bloedt door defchric\tefamen is geronnt
demeefie helft van de menfchen die uyt Bodegraven t'

GOU Tjjn gevlucht
, z^ijn wel wegh geflorven y van v \

hondert wel drie hondert menfchen : en tot Leydenfierv\
de menfchen die daer gevlucht z^ijnmet menichtenwegi
JVaerdat ick^gaemyn dimckt dat ich^tth^yten enfchreji
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MT tn fte , vAH ouders en kjnderen , die hier van den an-

'eren afdoolden : een Jieenen ha rt foudfich erbarmen, ov er

etgekrijt van de jiornme beejlen , die hier opdejetijdt

foo grooten memghte zsyn verbrandt , lo, ii <t 14

eeder op eenftal ofin een huys: en doen de Franffeden

O dito \kieer naU^oerden vertroeven, hebben fy't alles

mrt uyt geplondert tot dicht aen de Goutfe Jl^ystoe , «7i

myfen ,
fcijHeren enhooy bergen, oocl^de fchependietot

'wammerdam lagen , voort in brandt gefteecl\en ,
foodat-

er niet is ftxendegebleven als het huys van de Schout tot

i^ammerdam , en drie a vier k[eyne huyfen daer den

U ,randt niet op heeftmien va/ten. De gereken tot Swam-

F- nerdam en ffodegraven '^tjn oock^ verbrandt. Vefchade

jan de goederen , die tvas noch te vermnnen : maer de el-

ende van de otinofele menjchen die hier met foo grooten

nenighte verbrandt , vermoordt ,
verfmoort en verbracht

^nyisniettebefchrijven: de meedtheydt en is niet om

u)t te fpreeck^n.

r^' Men heeft noch andere naricbting van die fack

uyt Uytrechi , die wel in eenige omttandigheden

verfchillen , maer alle dacr op uyc komen ,
dat

men geen meerder grouwelen oyt gefien beett,

ofkonnenbedencken. en fulck eenonmenlche-

lijeken handel en enckcle giouwel byallcVoIc-

keren der werelc , voordele woedende landtaetd

veroorfaeckt , en tc ficn 7.y hoe verre fich de drif.

tige boosheyt van dit volck kan laten vervoeren.

Sooveel iffervan, dit fchrickelijck woeden fou

hen evenwel niet ongefttafc zijn ; maer de Ichter-

lijcke doyc fou hen afgeeyfcht hebben, hetgeen

hun woeden verdient hadde , ten waer dc laf bar-

tigheyt van fommige, cn voornamenilijck van

den Colonel Psinevin . den aireets verbaefden en

bcnaudcn vyandt. door het verlaten van lijn Poft,

geen gewcnfchten doorganck gegeven had. Dele

vernemende dat de vyand meefter van de Brugge

van Swammerdam geworden was, verandert fijn

M l
wegh
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wcgh { die hy na Alphen genomen badiifr , ó
daer den Grave Ksnincksmarck^ kondfcbap le

dat hy , cn voJgeus fijn. ordcrc , dc Mye m
Snood- manneu veifterckt hadde } en keert fich na ^

Pafnfic"
alwaerhy tegen den avont feerverbaeft

quam
; feggendc te komen fien , ofde Kegi

ten van Nieuwerbrugge, daer noch nietv.,

aengekomen, dathy dan de felve moftafha
aifoore anders , als alberecds afgefneden zijne

verloeren waren. Hier op verfocbt hy eenige gi

des en geleydslieden van de Overigheyt , om
'

felvc Volck, tot dienft van deScadc en Staet, o,,
bet Ys daer binnen te brengen. Waer op hy m
dry weghwijfers, na Diybruggen , een uurv
Nieuwerbrugge , gereden is , iendende van d
lijn knecht en Piizier mer ordre acnden Colo.
Mangcr » en den Luy tenant Colonel fmUn
leggende in de Nieuwebrugger en Molkerfchar
fen , om foo veel niooglijck was aiies te verwo.
ften, cn met hec Volck naer Dry bruggen te k<i

men, om ioo na Gouda te trecken / gelijck h
oock de fel verroepen daer den voijjiesiclcn moi
^en binnen gebracht heefc. Onder dies waren c

Franfchen , meeftcr van Swammerdam gewor
den zijnde, na de Goudiche Sluys getrocken
daerfe geftuyt wierden , en genorgfafame tege'n

ftand vonden; terwijl oock KorAncksmAYv^^ bé
ducht of niet wel een party Franfchen achter eii

beneden hem om komen , en hem van achterei
befluyten mocht , de troepen voori naer Leydet
af voerde, en dien nacht lijn quartieno: Koude
kerck nam , dewijl een gedeelte van bet volck al

reets tot voor de poorten van Leyden gekomen

;

daer buy ten gehouden wierdt.

De Gedeputeerden » dewijl het Land rontfom
inde hooghftc vcrbaeftheydi was , oockaenkü-
mendc, ftclden voorts op alles goede ordere, en

vin-
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^ndtnde de Gomfche Sluys belet.dedcn dc Bos-

óSh! en W.ddingveenfche bvupscn afw -

en' en begaven fich volder i.a A pb.o. van «aer

dCeidce op alles gefteU ^ben .
Ico ^

el de vordete icb.euck der Franfchen g'=ft"> ^

eworden ; mact door de lacheiey t cn Inoodhey

::P.«..;.., enhe, fchandeU.ck verlaten v n 1 n

•oft.
defcboonftegelegen.heytvande g.hede

_pteldverluya.t.s geworden,
«^^'^^t'''";'^^*^

4e den hals te breecken : want ( als aeng.roeit b

Tl her beeoft dien nacht fcbic.li)ck te doyen , j;

; erd'oori vyandt - geende.hande markeren ...

Jkn weah die hy gekomen was .
weder te/J^B'-

,
K^en aftreclfu konde; cn ^cw., hern weg

, ,oor.Vaetts afgelneden ^^i'
J„'" „-

'

-laten Leger .van beneden opko mende .

Wckinee . hebben konnen beüooien worden

,

L' en h'; en de N.euwerbrugge had geftuy t ge-

Jeeft. Maer defe dan verlaten zjinde^n de vjanc

gc .g ntheyt gevonden hebbende h-^h JaerK po-

Heren, en van da^r met gemack na.r Woerden

,e komen, deden de Ged.-puteerden hc Ug.t

wedethooger op naer Alpben trccken, fich v er-

genoegende de Goatlche Sluys . een feer vord.^

^ irke Poft in ve-fceckeringe te houden ,
geliicic

l^en da^oockè;» aenmerckelijcke aeccktcge-

iT.aeckt hcetc

. De Franfchenftaccken voorts

ÜU . de fchoonc Dorpen van Bodengrav e en

êwammerdam in de brandt . na <^2>f= ^«j' 'ff
•

als^efr^htis , met hun ovctdaei vervuil ha^ Jen.

is daer na door vonnis van den K 'm''f •

,aedt, ter oorfaeckvan fiinW°°i"'^"'tXvr '

quaet bcleyd . in het Leger van fi,n Hoogh.yr

.

met hetfwaert aen de» bals geftraft. AlJü'

dien intocht der Franfcbenof : m.ier die va.n .

M 4
'^^

I"
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Heer F^abenbaupt bad beter ghevolgh voor
Siaet.

Op den 27, van December liet de Heer /(.i

haiipt. hebbende alles lot fijn voorgenomen t(

vervacrdiphr, alle de Poorten van de Sradc Gt-
ningen gcflooten blijven, tot tien uren voor.,
middagh toe , wanneer de Luvrcnant Coloitl
Bci'^fr. met dry Vaeuen Dragonderen, en de

"

joor Sfckifiga , met vijfVaenen Ruyteren, ..

buyten trocken , om den wegh na Coeverdei
verfeeckeren

; waerop des naermiddags ten tv
uren . omtrent iioo Mannen te voei volghdt
onder den Colonel E^bergen , van het Konincl
marckfe Regiment, die als hooft defcn uyttoc,
beftierdc. Hy deelde defe troepen in dry EfquS
dronnen. van de weicke by felfs de ccrftc voercT
cn de tweede den Overften VVachtmeefter ITyU,
en de darde den Major Sickin^é, die voor Cqe
vcrdenafficteiide, mede den liorin liep , aenl
val.

Hebbende aldus in ordereden 2-?, 28, en 20
gemarcheert, hieldefc des namiddaghs ten eel

A°n\n''
^"^^^ ^^^P Armer, twee uren van Co<

verden gelcghen , Halte, alwaer het Voick ee
weynigh ver verfcht , en voort alles tot den ftorh
vervaerdight , en een yeder troep fijn Poft aen.
gewefen, en yeder met fijn YsPpooren. Bijlen,
Granaten

, Biesbruggen , en andere noot wcndig»
heden voorfien wierd: : men g.if vorder een ye-^,
der het woordt en het vekiteycken, en weckte
de mannen op , om in defe gelegentheyt hun eer
en plicht te betrachten, met verfceckeringh van
belooninge voor de dappere , en ftraf voor de
blood hartige.

Op den 30 des morgens ten twee uren, gingh
de tocht aen , wanneer het Teer begoft te doycn ,

.

Too dat het Volcktoi de cnckdentoe door het

water

incii,
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f

Tater mocft gaen. Dus ongemackelijck komen-

. IOC dicht onder Coeverden , daer yeder Efqua-

;ron fi)n Bies-bruggen door de halve Landen de-

le opnemen , en recht op de Contrefcharpc acu-

recken, diefe metier hacft palfeerden , cn alcct

je vyandtwel terdecgenin ftaetwas» warende I

r

Jies-bruggen , aen alle dry cle Poften , al over de

openinge van de Gracht i diefe opgebijt hadden

,

gebracht, en de Soldaten al onder de Mufquei-

ten en het Gefchut van den Vyandt, foo dai de

Koegels hen over het hooft vlogen : men toonde

M 5 g'^oo-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



186 Daden vanfijn Hoogbeyt

grooten moedt cn yver in den aenval , foo dafc

Wal macr weynigh cijds bedifpateert wierc;

wantdc Vyandt van alle kanten aengetaft , vl*

niet waer hy het mcefte geweidt waertenenii
had. De Bevelhebber, die het Slot en het B*.

werck Geldria , tcgens den aenval van Eyberp

verdedighde, Ineuvelde; als mede een Luyi?
nantColonel op het Bolwerck Hollandia, b
nefFens veel andere Bevelhebbcren cn Krijgsii»

den , niet latende evenwel hun leven duer geno^
aen de onfcn te verkoopen. Van onfc zijde wie
denoock veel Bevelbebberengcqaettt, en i

]es omtrent ij'o mannen gedood; maer de vya
lieter^oo, enmecrüuen.

Wanneer nu de Wal aldus vcrmccüert was

,

tcrftonr, volgens de ordre, dc Pnnfche marfc

geüagen , het welcke den Vyandt lerftont in vei

warringc bracht , van de welcke een deel ds Ber
temer-Poort uyt rochten : dc andere begave
lïch io de Wachthuyfen en Corps dc Guarden

- die van de onfe wel haeft bemacbtight wierden
door de welcke oock aenftoius de Vriefche Poor
open geflagen wicid , dacr de Ruytery door bin.

nen trock , waer mede nu alles vermeeftert was >

Van de befettinge zijn omtrent de 400 mannen ,

en dacr onder do, fooO verfte Luytenanten, Ca-
piteynen , Ltiytenanten cn Vaendrigs, gevangen
bekomen, l^e Siadc wierdt voor een toegeftanc'

wijl geplondert , dacr byfonderlijck by de Bevel-

biebberen , goeden buyt, en by den Onifanger
van Meppe, veel Sil verwerck gekregen wierdt.

De Plaeis felvc was treiFelijck vooriien van al-

les, zijnde daer gevonden , bchalvcn een goede
fomme gereede penningen , fcer veel Koornen
andere leeftocht , een gantfch Voorraet-fauys van
linnen , kleedcrcn , kouflen , fchoenen en hoeden"

voor
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uw,, de Soldaten : de vordere Oorlogs voorraet

^asfeergrooï, volgens de Lijrte. diedenStaet

aer van overgebleven is : Ais ói.Stucken Ge- Voor-

chuts, enfeskijl-ftuckskcns, onder dc welcke
'^^^X\n^

,1 metalen waren , pmeiale Mortieren, daeron- gc-

r een geborften ,
yfere Mortieren, ;o Peiar- vonden,

n j veroverde duyfent Murqueiten , daer on-

er eenigc Loopen > by de duyfent Spictzen , by

Ie vier hondert wapenen , foo geheel als by ftuc-

ccn, 9:? Hand-molens, f4.4.
tonnen Buskruyi,

: 179 boifcn Lonten , 203 tonnekens loden Koe-

pels , 8 Giet-vormen , noch by dc veertig Beurs-

lonnekens en Kardoes-kiften ,
jijyBombcn,

211? Granaten, Springkoegcls, Luftkoegelsen

Siinckpotten , 210 lichte Koegels om uyt de

handt te werpen , 1772 Handt granaten , doch

meeftonbcquaem,eenigeduyrenden Kanon koe-

els , inenighte van Lepels en Wiffers . veel ya-

en inet Salpeter, SwaveKTerbintiin.Terbintijn-

Oly. Hars cn Peck , menighte van gepeckt en on-

gepeckcToüw, 58 foo grooieals kleyneAnc-

kers ; voorts Wagens , Karren , Affuyten en alle

ander Oorloghs gereedfchap : eyndelijk een goe-

de mcenigte Rogge, 1 7 tonnen Sout, een Brouw-

eetel , 6 Broaw-huyfen , 2haecken Hoppe, cn

och meer andere dingen. v

Dit uas een te gelijck hcetlijcke en dienftigc

overwinninge j
zijnde defe een Veftinge , diem

ftcrcktc voor geen van geheel Europa te wijcken

heeft, övervlcedigh van alles voorfien, cn met

27 Compagnien , maeckende tulTchen 900 en

loco Mannen uyt , befet. Sy was te aenfienlijc-

kcr , om dat de Vyandt van den toelegh al was

verwiuight geweeft, en alreeds naer SwoUcom
bylhndi gcfonden hadde 1 maer is echter voor

devuy(\, enftormcndcr hand, van nauwelijcks

ifoo Mannen ingcnomea . vcrhcerlijckende hun
over-



MP

1

1^8 i>4^^« vaf$fjn Hoogheyt ^» ^

overwinningh met i ^ . veroverde Vaendele»
twee Heerpauken die alle naer Groeninee
londen zijn.

Aldus heefc ons Vaderlandt op een en fel

tijdt reden gehadt , het jammer der arme inj^

letcnen aen de eene zijde te bejammeren , en Ji

de andere fich over defe zeegen hooghlijcki
Godt te verblijden, en vorders van fijn genau
ge hand alles goeds te verhoopen ; - ey ndigen
de dit Jaer , fich ineen jammer (oo heere-
Jijck verfoet , om meerder zegen in bet

volgende te gemoct te fien.

pynde van het eerjle Boeck.

Twee-
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Tweede

Swced*

B O E C K
^handelende de voornaemjle Ge-^

fchtcacmjlen des } keks téjl*

E EKiraordinarc Heercn Swecdlcbe Gc- fche

fanten, deden in hei begin van dit laer, Gefan-

hun openbare intrede in 'sGravenhage ,
'^^J'.^^*

en wierden den volgenden dagh ter aen- den

praeck opgcbaelt. Bun voorftellingh beftond Haegh

n een vcrtooningh van heigevaer, endefcha-

leli jcke gevolgen van den tegenwoordigen Oor-

ogh : voorts de hartgrondige begeerte van den

Coninck hunnen Meefter, om dele verderffelijc-

ce gelchilicn, n^et een goede Vrede te befluy-

ccn , komende op een verbael van al het gcene

door hen daer omtrent gedaen was ; ccrft hun be-

middelinge haer Hoogh Mogende, daer na de

beyde Kroonen van Vranckrijck en Engelandt

aengeboden , dewelcke oock van hen allen met

wel-gcvallen aengenomen was : fy verfochten

derbalven Gomitfariren.om met defelvc aenvang

van den handel te maken , de welcke hen oock

locgevoeght zijn geworden.
^ Meldde zijn lydanin handelingh getreden,

over het lubje6V vooreerft van hun tweede voor-

ftellinge , namenilijck een breed verhael van der

EngeUchcn genegentheyi tot de Vrede, zijnde

de gewilligheyt van den Koningh foodanigh, dat

fijn Majefteyt , met heiaennemen van debemid-

delinge , oock met eenen de plaetfe genoemt, en

Gefanten lot den handel verkooren badde , daet

cnboven,omallc verhinderinge weghte nemen,
lelfs
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handc-

igó D^den vmfijn Hoogheyt

felfs verfceckeringe gedaen badde vantotde:
(land van wapenen le Tullen verftaen : uytallekt
welckede byiondere goedtheyt en roegenegetsj
heyt van de gefeyde Koninck lichtelijck af le n;

-

men was : het welcke fy oock van den Koninc
van Vranckrijck verklaerden. Sy verfocbuen dar

I. Dat hare Hoogh Mogende wilden aenncme
hunperfooncn en dienft, tot bemiddeiinge d(

gefchillen : 2. De handel-plaets , de Sud Duyr.
kercken, die beydede Koningen goedt gekeuuJ
hadden : 3. Geliefden bequame perlbonen le vei'

kiefen , om de gefandfchap daer omtrent te bei
kleeden , en die met genoeghfame Inftrudien f
voorfien. 4. Te verftaen tot den ftilftant van wa '

penen. Wacr op den i j. van defè Maent befloo
ten is geworden, foo de handel-plaets, als de ttij.

ftand van wapenen te excuferen i welcke Refo*
lutie , met communicatie van de Miniftcrs dei
Verwanten, op den 16* isgcreftimecrt, herno-
men, en wijders verklaert, namentlijk de vooral
gcftelde Plaecs onaengenaem , en de ftilftant van

'

wapenen fchadeiijck, en verderfFelijck voor den
Stact te zijn : dat het oock dienvolgens vruchte-
loos was Gedeputeerden te noemen , eer men de
plaets te famen vaft geftelt badde , gclijck men de
felvc geen behoorlijckcinftrudiekonde geven rf<

voor en al ecrmen eenige openinge had van de
gronden en voorwaerden ^ waerop fouftaen te

bandelen , vcrfoeckende met eenen openinghe
daer van , en acht plaetfen voorflaende ter keure
van de Koningen.

Dit is foo op den 21. vaftgeftcit, en den Swect-
Ichen Geland behandigt , die oock ten fel ven da-
ge een Memorie hadde ingelevert, doordewelc-
ke ^ydizn handel-plaets, en fcborönge van wape«
nen (ochreo fnnakelijck te maccken : maer wan-
neer hen het bcfluyc en rerolude van den 21.

wieri
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(Crdt mcdegedeelt , bekhcghden fy fich fcer, in

n ander van den 26. der Maent, over het ver-

erpen van dcfe iwee vooraf punicn , voorna-

enrlijckten acnfien van de plaets , oordcclendc

n de Miniftcrs en Bediende der Verwanten

,

f omtrent geen influeniie behoorden te hcb-

, maer het dele Siaet vry ftond , fèlfs buytea

, als Principacl , aldaer haer keuze in te gc-

„ycken: komende mede tot aenbcveelinghe

m de plaetle by , dat de fclve voor alle dc dry

.•langende pariyen even bequaem was. £n wat

; ftilfland van wapenen aenging : daer omtrent

eklaeghden fy fich , dat men yets , het gcene de

':eren Mediaieuien hadt gocdt ghedacht om
oorgeftelt te worden , ruinen s en verderfFelijck

oïdeelden , verklarende fulcke onvriendeiijcke

cjegeninge niet verwacht le hebben.

Echter namen iyaen, alle ncerftigheyt by de

Coningen te fullen aenwenden ,
byfonderlijck

iverde handel- plaets , dat hacr Hoogh Mog.
iacr omtrent hun genoegen mochten bekomen.

Ondcrtuifchen lieten de wapenen niet na hun

roortganck te nemen. Op den 7. waren 2? man-

len , onder het geleyde van een Hooghduyifch

bevelhebber, uyt Oudewater, metcenSchuyt

'ciïocken , die fich aen dc Vaert in een Huys
verborgen hadden , van waer (y de Schuyien van

Woerden naer üytrecht varcnde,belpieden kon- Frarfle

ncnde , die hen te fterck waren ,
voorby lieten F">c'>

gaen , en dieCe overmochren , aentaften, gelijckfc

een deden aenhouden , dacric vier Franichen ten

eeiftcoop doodt fchooien ,
beneftensden Luy-

tcnant die fich ter weer wilde ftellen ,
brengende

de Capiieyn . Vaendrigh , en de overige Solda-

ten , nadarfedie geplunderi hadden , gevancke-

Jiic< binnen Ouwaier. Defelve party , ontmoe-

nn een ander van 25 mannen , diel'e haeft op de

vlucht
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t$% Daden vanfijn Hooghejt

vlucht brachten , na datfe daer een van dood }!u

fchooten hadden , en (even daer van gevan^n

kregen. Diergelijcke ontmoetingen, zijnder y.i

voorgevallen , voornamentlijck op de tijd , vih

neer de Franfchen met fchuy tjes van hun Bod»
gracffche tocht afgehaelt wieiden , alioo de

gen door bet hooge waier t'eenemael onbruyc*

baer waren.
Aenflag £)e Franfchen hadden oock omtrent dees ta

denburg wcder een aenflagh op Aerdenburgh . maer ^-^

miflökr. foofe tot Dejrnfe gekomen zijnde, verftondr

dat bun toelegh ontdeckc was , zijnfe weder s

rugge gekceri.

Men bad in Hollandt noch te goeden gevo»

len van de onlangs geleden intocht der vyandei^

om ftil en forgeloos te zijn; integendeel ve»

forghde men de Poften beter als voorheenen, «

belafte foo wel de Burgers als de Huyslieden tt

platten Lande , op het eetfte aenfchrijven vaei

digh te zfjn , om in tijden van noot te konnc
uyitrecken ; en op dat fich niemant daer tnnc oi

willigh fou derven toonen , wierdopden lódit

Maent in den Hagc , en vervolgens door gehe<

Hollandt, de volgende Wacrfchoowinghe vei

kondighr.

Waerjchouwin g e,

DE Staten van HolUndttn Wefi-vrlesUndt ; ^lU
dengenen die dtfe r^jtHenfien afhoren /cc^<rn , Saluyt

Doen te weten i yflfoo tpj inervArïnge karnen, da

feo nt$ en dan eenige van de Onderdanen ende Ingefetenet

defer Landen
y by den tegentooordigen beh^mmerl'^cket

ioefiant van tijden ende ri^ak^en geiafi werdende , haar k
Wapenen onder de Compagnien daar onderfj li*ydenge"\

rengeert endtgehoorende \ijn , te begeven terplaatfe daat
de noodtjHlcJ{svere)fcht.tn gebreide ^(jjngebleven, de ordn
Aan haargegeven , tt reffelienn ende nanr te karnen ; het

i
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tkkt nkt Alleen den anderen Orfe oehoorfame Onderda--

en end» Ingefettnett is jlrecl^nde mergernijjey hjeyn^

chtingt, en tjttxat exempel^ maar c^ck^z^oude hennen ver -

^aken grooten endienji -voor den Lande, ende nuts dien

«io niet en behoort. S O O IST ; Dat Wy by tijts

Uar tegen willende noor/ten yOoetgevonden,geordonnert,

nde geftatueert hibben ,
vindengoet y ordonneren y en

latuerennntsdefeny dat alle y ende een yegelycl^vande

mrf:(^Onfe Onderdanen y ende /ngefetenen, demlckc

)y Patenten y ofte byOrdre gelafi z^ullen werden ofte

reckenyhetfclve \Hllen hebben te refpeüeren , ende na te

{omen. op pXfre, dat alle diegene , de rvelch^e op dengepre^

Ageerden tijt ter gedeftinecrde plaatfe niet enfouden mogen

k^ometiyende verfchtjnen , ofte by indispofitie
,
ofte andere,

ougelegentheyt , een ander betjuaam Man, behoorlijck^

iewapent,in haare pUatfefenden.omaan den Staat denge-

requireerden dienfi teprejleren ,
tegen defelve by Banden

mjifcatie vanhare Goederengeprocedeert x^al werden

^

y^nder ecnige conni'^jentie , ofte diffimnlatie. Laftendeal-

Uny ende eenenyegelijcl^dien hetaangaan maghjjaar daar

na te reguleren- Gedaan in den Hage , den 1 1 . lanuor

Ter Ordonnantfevan de Staten,

Was geteeckent

,

H E R B T. van Beaumont.

Die van Ouwarer weder op voordeel met Goeden

fchuytcn uyt geweeft zijnde, brachten den 17. ^"^^^^,5^

defcropnieu feer goeden buyt binnen » diefe de vanOu-
Franfchen hadden afgehaelt , onder de weicke dewa-

cen Schcepic met veel leefiochi was,en wel 4000 t-^-

Ri jcksdaelders aen geldt, met noch een ander vol

Kooren , van het weicke de Graeft^» Hornes^ de

Staet met eeo afgefondene kenniflTe pedaen heeft.

Die tan Maeftricht deden oock hun beft; fy wa-

ren met eeniji^e Spaenfche Ruyters uyt gewecft En Mne

om de conuibtiite hciquariier vanStavelo af te it^'^-f'

N vor-



Rhiin-
Grav'c

ftctff.

FratifTen

by de
Nicu-
\ICC-

briiggc

gella-

gcn.

Vin vet-

03tdcclt

19^ Daden vanfijn Hoogheyt

vordcren.ftaende onder den BiUchop van Scrae-

bnr^h j jnaer dc Ingefetencn, uyi ordere van dj

Biffcbop , (tellen fich ter weer , foo dat het Do>

Panhuys genaernt , overvallen, gcplondert, \

huys van den Meycr, of Schout , inden brarr

geftooclcen, ecnige Paerden en Hoorn-beeffc

medegenomen, en binnen Maeftricht verkoa I

zijn ge Aorden : alwaer op den a j. defer Maec^ ;

de Hccrc Rhijn-Grave , Gouverneur van dcfe-
^

ve Plaets, overleden is ; gevolght van den Cow
mandeur Afquin. De Coloncl Fariau , is daer 1

in fijn plaets Gouverneur, en dc ColoneU^^

Coïiimandeur geweeft, zijnde de eerfte le geliji.

tot Major Generael van hei Leger verkooren , i >

met het Regiment van A(l]u:n begiftight.

Op den 22 hadden Hch de Franfcben , gehc^

pen door een dickemifti uyt Woerden. of 70

fterck ,
begeven , komende tot aen onfe Uyile^

gers by Nicawerbrugge, van meeninge zijnde c
IC overvallen i voorts een brugge over de Wi^

riek te brengen , en daer over te trecken ; mar

de onfe hen gewaer wordende, fchooten dapp

daer onder, en kregen onderftandt van Alpbe,

waer door de Franfchen geftut wierden \ en alfd

de mifk te metopklaerdc , hebben dc Üytleggei.

dapper onderhen iosgebrandt, vvaerdoor véi

om den hals geraeckt zijn , en de reft vjedwongc'

wierdt Je vluchtte neman , van de Staetfche t:

onder Woerden gevolght.

Op den 1^. van defeMaent, vvieid het Proc;

van den lafbartigen ?am ^ Fpiopgcmaeckt, zij

de tot nu toe in het Leger gevanckelijck gehot

den. Hy wierdt by den Hoogen Krijghsraed c

den 10 january,verk!acrt vervallen van alle amj

ten en bedieningen , en tot een eeuwige gevanc

kenilfc, met verbeurtmakinge van (ijne goede

reo , verwcfcn. Maer dewijl dit vonnis onder hn

goew-

i
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



De Prins van Orangien. 1 5 5^

poeiivinienvaniijn Hooghcyi was gcgacn . !oo

h-eftdefelve» nadathy d;u gchc-n badde , delen

Bdef aen den Veld.- Maifchalck tVtrt:^ , als Voor-

fitter iii dcnKrijghsraedc, gefchrcven.

Mij'i Heer.
r^Eften, en overwogen hsbbends het Projecl van dt

^.^^'J:^^

KJStntentie tegehi denCohnel Pain 6c Via, tndato jjoog-

din 10 dcfcr , v!nde ick disjirijdigh tegens den ^4 ^/r- hcyt ne

tifckel van da MtUtaire Ordonnantie , daaum verfiecks

,

éat^hy dis op nieua? in den Krijgsraad laat examineren ,

p>i V { een nimve rtvifjc van V gantfche Proces^ mlt doen

... en l^fiKkttge lujhtte adminiftreeren , gefiropor-

Uonecrt na defivaartc der misdaat, 't tvekki-ki^ü-'e ^^r^ff

hevele, e.blijve

Mijn Heer , U zeer geafFc£tioncerde Dienacr.

Wa^ gete)kent ,

G. H. PaiUCE d'OKAllGB.

Krijgsraed daer op bet felve weder refumc*

rende , perfiftecrde by de vodrgaende Sententie

,

cn voc^hdc daer by , dat hem het fvvaerd over het

tooft fou geflagen worden ; maerfijo Hoogheyc

cchier niet oordeelcndc hei Recht voldaen te

zijn , beeft het volgende doen pronuncieien.

SYne Hoogheydt , hebbende ge- examineert devoren^

flaende ofnadere Sententie by den Hoogen K^iigs raai

geformeert , in ds faacke van den Colonel en QaartiiT'

meeflcr Generaal Moyfes Pain & Vin, Gevangen^

endaar tegens andermaal aandachtelijckgflet ophet

Articulvan de Ordor.nantie Militair ,
enjicbfehender'

halven omtrent de firaffe , den voornoemden Gevangen

by de vcorfx* Sehtentie c^geUcht % r.ist bdbtnde kfinnen

xoldoen.

N 2 H^^fi



19^ Daden vanftjn Hoogheyt

Heeft mar voorgaande dclthaatte goedgevonden , dt

het geheelt Proces .. by den /livocaat van den Landi te

^ens hem Gevangen beleyt , ter prtfentie van hoogbjl g
rmlte fijne Hoogbejt , en ten overjiaan van twee Heen

GecommnteerdetéS
, foo uyt den Hoogen R^de over Ho

landt , ^eelandt en Vi iejÏAndt , den ?rovinciaUn l<:

van Hollandt en Wcfi-VnejlAnd , en den [{ade van Bra

bandt
,
yder refjcSltve van nieutcsfoude werden gelefen

Ki^efiiM , en gC' examineert , en dat oock_ foude worde

gehcmt de redenen die den Advo:aat van den Lande v«

/jjn Hoc^heyt , en de voörfchreve Gecommttteeydens ti

adflru^te van den eyfch en conclufie by bem , tot lajï

van den voorncmden Gevangen gedaan en genomen

fiude mogen bybrer.gen. En heeft voorts hoogh-gemelt

fijn Hoogfjeydt naar rijpe examtnatis van > voorfchrei

geheele Proces , en alles V gene ter materte heeft kpnne

dienen of mogen moveren i
mitsgaders gehoort behbena

heteenpartgh advijsvan de gemelte lietren Gecommit

teerdens inconformtté van'tvoorfchreve advijs^ envot

gens den eyfch by den voornoemden Advocaat van de

Lande voor den f^ugsraat , ten lafie van den voornoem

de» Gevangen gedaan . denfelven Gevangen gecondem

neert , en condemneen hem by defen , door den Provo»)

van 't Leger ,
gebracht te werden terflaatfe , daar me

gewoon ü Crimtnels Jujiitie te doen , en aldaar door dt

Scherp -rechter met den Stvaarde ge executeert teWot

den . datter de Doodt na volgt. Verklarende voorts, all

fiine Goederen geconfisquetrt , ten behoeve van den Lan

dje. Ontonneert wijders den voorf^. Advocaat van de\

Lande , te beforgen , dat de voorf:{. Sententie naar behoo

ten . fonder eentgb düay . ter Executie worde geleyt, Aldu

gedaan in''s Gravenbage , den lolanuary.

Welck Vonnis tot Alphen, den 2^. van dcfi

Dieont. Maent is uytgefproocken , en op den felvt n dagl

halft
*
aldaer uycgevoert. Hetboofc wierdt hem eert

woidt. len darde flaeh afgeflagen. Hy verklacrdc tot det

het
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laeifte» toe ,
geen verftandi met den Vvandt oyc

te hebben Rchadt , macr deed bekenieniire van la-

cbeieycen iafhartighcyt.

Omtrent dees tijde, dededeHcer Apfelhoom,

uyten ordinaris Gelant van de Kroon Sweden ,

berichiinge aen baar Hoogh Mogende , en fij-

cHoogheyc, dai de Koninginne vanS\*edcn,

ie Regeringe in handen van den Koninckhadc

overgegeven , leverende met eenen over , een

Brief van deCelve fijn Meetter , aen de Stact , vol

^ecuyginge van genegeniheyt tot dclclve. De
cur-Vorftinne van Brandenburgh, is, zijnde als

feght is, mcthacr Gemael tot Byicvelt geko-

men, aldaer opdeo vandefeMacnt , vaneen

Jonge Keur-Prins verloft. Het Leger der Geal-

.leerdc lagh ondertuflchen in de Stiften Hildes- denburg

hcym , Minden , Paterborn, en de Steden Unna

,

Camen , Ham , Soeft i in het Graetïchap van der

Marck , waren weder met Btandenburghs Guar-

nifoen befct • terwijl de Majoor Generael Sfaen ,

de Stadt Werl , daer de Overfte Weperhold com-
mandeerde , belegerde , en de Generael Eiler, met Handel

eenige andere ttoepen van den Keur-Vorft, vaer-
p^,'^^.

digh rtondt , om foo hacft als hem de wegen het troepen-

felve toelieren, Munfterlantin te trecken : maer

de gedaerige r.'gen verhinderde niet alleenlijck

hem dien tocht , maer oock den Overften Spaan

enigh gewelt op Werle te plegen , gcnootlacckc

acrom het belegh in een blockade te verande-

ren , en het Gefcbui naer Soeft te voeren.

OndertuflTchen waren de Franfchen op hun af- Tocht

tocht nacr Wefel , het Voetvoick en bet Gefchui-
/J^^^

quamtefcheepden Rhijnaf, komende de Sche- fdien.

pcw met menighte voorby Keulen. Turenne felve

jaara op den 8- january tot Wefel , en trock van

aermet eenigh Gcfchut naer Dorften , daer by
in troepen by een vcrfamelde , en weder nacr

N 3 Wefel
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198 Daden vanftjn HooTheyt

Wefcl keerde om de Ruyiery in te wachten, d

in het Siift Keulen lagh , tot dat de Brujjee ov<

den Rhijn fou vaerdigh zijn , over de welckedc

ielve Riiycerye eyrdelijck mede getrocken , e

naer Dorftcn gekomen is , latende ondcriuirchc

niet na het Landt vinder Marck doorgaens tebe

derven , en verfchcydene kleyne Stedekens , al

Ketteren, Kleyn Dorimund, en andere gche<

uyt te pionderen : verfcbeydene ontmoeiinge

tuflTchen de partyen vielen ook hier en daer voor

tol dat nu de Franfchen booger oprrcckcnde.hui

quaniertot Dortmont en Luncn namen^de Kcy
férfcbe en Brandenburgers oock te Tarnen zVy

geruckt , en een Heyr van over de loooo uytgc

Icfen Mannen by een gebracht hebben , het wclc

keop dcn2<^. january , begortnader Lipftadtt

marcheren. Terwijl ruckie Turenne mc: fijn vooi

troepen, onder den Heer van S . André, voor Un-

na , een onva(te plaets, en alleen van eenige Boe-

ren, I ooo in *t getal, verdedigt, die evenwel nocl

Unna veel Franfchen den balsbraecken , aleerfichd<

F^'an^r-n
^^^^^> meeft in brandt gefchootcn zijnde, op dif*

ücwon" cretie moft overgeven , maer ondifcreei genoogl

ncii. gehandelt is geworden. Brandenburgh was on-

deriulTchen wel van Soeft opgebroken, maer kon*

nende niet tijdigh genoegh Unna te hulp komen

ftelde ficb eenige mijlen van daer in flaghordere

,

om den Vyandt in bet véld te verwachten, en her

flagh te leveren ; maer den Marl'chalek de Turenm

verwachte meerder volck van den Prins van O»»-

dé , en uyt het Landt van Luyck» en bïeef onder-

lufichen tot Dortmond, Lunen en Unna leggen

itukende lich met eenen meefter van Camea, Al-

tena , en andere kleyne plaetfen meer. Terwijl

dedc Bournevïlk het volgende Keyferlijcke Placr

caet verkondigen.

Man •
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, Mandement van den iun o;,h van BommviUc .

^ uytlattvaufijn ICeyrorUjcke Wajcltcyt.

mL Vnt tn UnndycKz,yh\cr mede een ycgclycK. fat

volgens de Koomfche l^eyferlycke A^ajejl^onfer alUr

l ceLl<z(lenfJeer,aanfnnengeheymeuf^of.\^^^^

l aau Prcfi-denP, Generaal LujtcnctHt,re t-Mf^^^^^^

i
^pperfren Landt en Huys^Tr^ygmetfier, bedden O-vevj^

t enen Generaal derKabijTe Grenjeny Kt^der d,s Gul;-

l zny lies den H.ereKcymond Grave van Mor.tecucidi,

nder dato den i ^
-anua^y dcfcs ]aars , in menen aJer-

•

en^din (i rreaevene CommiJJie , de Ceurftirftel^cKe C«i(/fi

l n tin l^cl^ Mnnfterfi KsW 'iwlckeren z^eecKerU^-

F tnutvordere onderhoudm^h -vandeP reede
^

lyiji en

hlJiant/tHeyigeKoomfe /^ycA, betreffende, tnii]nen

vJm voor te dragen h^d : Ma ralfoo Hooch gedacht

m

'eer Generaal Luy tenant Exccll tvegensfijne Ujfsm^

^pofitiejooipel als den daar op gevolgdcn y'^rirec\,

„ t itlve niet heeft jonnen verrichten : Soo heejt de aller-

[ mé(igedachte Xeyftrli^cke Majefleytdie aanhemgege'

l venen CommifCiey onder dato den 7,^ lannary laatj.
,

in

\
Paterborn,op Om ^iexandrim ,

Martogn enf^oYji van

l tHtot Bournonville, Gravevan Henntny des Koom-

[ Qhen Keyrerly(hn Majejleyts CamerUngh , Krijgs'

F l{aadt)'novcrftpe^rrn^degepeldenrelt.Marfchaicl'^,

N^ttrms{ereert : In conformiteyt dan van defe op om^e-.

ransporteerde Commiffie i £n de^yl meer aller hoochji-

^ ccdachte fime Keyferli)c\e Majejhyt aller -^^eiiaégft

f

i- jntentioncs daar heen ftreckpn, om fiare m 't HeyLigt

|f l^om\e\u Vsyc^tot nu toe gevoerde iVapemn , o<>c\op geen

\: ander oogwit aerichtetz.yn, ah hoe de verdere V rede^l^t t

1 tn miftant in 't Heylige \oomfche KyAbeft^^ndtgh mocht

. onderhonden werden : Tegens ivelcke fijne aldergcnadigjte

Keyferlyi\e Intentie e« voorgemelde Qogmtalle f<:g^"^

l
doe», mlche de JFafenen in andere, als meer allerhoochh'

^gedachte Kcyferlycke Maiefteyt,en derfclver mede G cal.

Wf lieerde Heeren dienfl aangrypen cn voeren. Soo werden

f
. een yeder Cei4r-Ceulf]e , en Furfl-Munjlerfche Ksyg^'

Offuiert, van hoogeen Uge Oualiteji , te VaerttnU

N 4 ^^'^^»
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Voett enhj>fonderlyc!\^aie gene .tpelck^e Jtjn J{potnfche ]^
ferlyck^e Majeflejts , en des Heylhen kpontfen I{ych r r
fallen zyj/n^mits defen , en in klacht van de tegenm .

opentiyck^e Patent
, er>}ftelijck^daar toe erinnert endc vc

maant, datfy de Cettr-Cenlfe in Furfieiijcl^e Munjiet
J\rygt dienfien verlaten.en haar hy de l^yferlijk^e .4rm
axfigevenialwaar ajtda» eenieder nafijn Stant.Condih
€ngehad hebbende Chargeywederom ^algeaccommandee.
en geavanceert Jverden , ondertujjchen en tot die tydt m
Geldt, ^lartier^ en onderhoudendemiddeUn beho
mrden voorjien : maar die .mlclt^e ongeacht ditoferr.

gegeven Patent inmeergedachte Ceur-Ceii/fe en t
Jyc\e Munjierfchen }{rygs-dienfi cn^ehoorfaaml

,

wyfe ^ffllen^erblyven, Zjullenfijn l^yferifjck^e May
fteyis hofKhJic Ongenade , confsfjneringh van hare Ha
c» Gotderen , als oock^ «aarge/e^enijey t[maat en befira

fingh aAn Lyfen Leven ontw^jffclbaar te vertvachten hei

ben ; ipaar na fich een ieder te richten hee ft,omme Genat
tn Eer te verwen/en , en Smaat , Spoten Schade te om
gaan, Signatum&yublicattm,Hameden lo. Februar
1671,

Alexawcer, Ducdefiourncviii«

Dc BifiTchop van Munftcr dcdcdaerop cence
'gen Placciiet verkondigen, ftellcndc daer in vooi
dele geen ordcre van Cjne Kcyrcriijke Majefteyt
macr van Bouinevtik felfs te zijn,en dar fijn Volei
in der daet niet anders als Keyferlijcke Volcke»
ren , cii in dienft van fijn Keyfcrii jcke Majef^
waren

, vryende vorder hen van alle lect en k
de die uyt dien hoofde; fouden mogen pniftaen.

Wanneer het Leger der Geallieerden aldus ee-
nige dagen in bet veldt hadde gereetgeftaen , en
de Franfchen niet afquamen, is het weder na Soafl

getrocken , en Turenne met Infantery van Corédé
,

enRuytery van Duras verfterckt.en meidc Keul-
fche en Munfterfche vervoeght zijïïde, is recht
op den Ham, daer Brandenbiirgh 2000 mannen

toi
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.t bcfeitinge gelaten bad ,
aengetrockco, die fich

et genoegraem tegens Ibodamgen macht oor- "'^^^^'^

•eiendc te zijn, de l^laets verlaten, en fach na het den

van het Brandenbiirghlche Leger begeven Ham in.

sbben. De' Franfchen aldus fich van den Ham
lecfter gemaeckt hebbende ,

zijn voort uz^oefl

\ pgccrocken» dacrTurenne vooreerft door h)n

l oortfoepen , onderden Marquis de Barlaimont ,

etMotBerckenboom. daer Brandenburghiche

ercuinge in lagh , op den Pas gelegen , bemach-

igbt.

Hier op is het T.cgcr der Geallieerde opghe-

i ^roocken, en van Sociï na de Lipftadt geiroc-

;en , van wacr de Btandenburglcbe troepen hun

ocht naer Bylefelt , en de Keyfeikhe naèr Pa-

Icrborn genomen hebben , latende wel Socft

)pcn , maer de Lipftadt met een ftetcke bc(exttn-

tt voorlicn. Wanneer nu de Franfche na Soeft

»n de Lipftadt hooger optrocken » hebben de

Keyfèrfche en Branaenburghfche hun quartieren

verlaten , en de Wefer over treckeBdc ,
zijn de

cerfte al den 28, nadacfede WcCer ovcrgttroc-

ken waren , in het Siiti Hildesheym gekomen,

cnde Brandenburghiche korts daer aen naer Hal- sra-.-

Ikrftadt en Mae^hdcnburgh , trt-ckende dc Key- ^c'^'*

ftrfchen naer Franckenland , en da Brandenburg- i^i^J,

fchc naer Berlijn-

Het geheele Gracffchap van der Marck ia^h

aldus open voor deti Vyand .
zijnde alleenigh in

ipftadt en Spaïenbergh befcitinge gelaten.

De Franfchen floegenfich, omtrent Ham en

oeft ter neder ; de Biflchopiche trocken hooger

na de Wefcr op, fettende alles onder contributie.

Wat nu de oorfacck van dit wijcken der Geal-

lieerde zy geweeft ,
gcbreck van Voêragie, ot on-

gelijckheyi van macht , of, gelijck fomcnige wil-

len
, yets verborgens, daer van fuUcn wy niet

ke>i dci

Keyie--

fclicii i
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den
ouden
voer.

toz Dadtn vanfijn fJoogheyt

befchcydcntlijcksoordeclen, maer laten allesi

bcdenckcn.

F B B R 11 A R Y.

op den ecrften van Fcbruary , wierd de Ov^
üns tier righcydt tot Amfteldam , weder op den oud;

heyt'tot
voet, gelijckdie lentijdcnvan dei>cadtho

'

Amacl- lijcke Regcringc, altoos gcweelt is, vcrk".-;
dam op niacriwec Hccrcn opvolgclijck , tot het Om.

Borgermcettcrfchap vetkoorcn , bcbben het iel»

a%cf]age«.

Op den tweeden van defe Macnt , wierdt e»

Asrmut vunder A/iw«c,BiJrger toj Deift.in den
ge onihootc ; die wanneer de Vyand de Poft vï

Bodengravc forceerde, veel oprocfige woord»
gelprouckcn en daden geplec^i badde. Een Sa:,.

van Yilelmonde wierdt oock op den feivcn da
gcgceflVlt en gebannen , die de Heeren van di
Gerechte aldaer » voor fcbelmen uvttjemaeck
cn leer met woorden mishandelt had ; het wel
kezijVidcdc beqaaemite middel , omdaongcn
fte gcmeenie weder op de been te helpen , op
fc wijfe behoorde gettraft te worden , hebbe
alvoorcns haer Ed. Groot Mogende de Heer
Staten van Holland cn Weft- Vrieiland , tér V
de van degcmeeneiuft, een Placcaet van Am
ftie, cn te geli jck een verbodt van ibodanige
gebondenheden, uytgegeve n : luydendealdu

Tlaccaer j-y^ESt^^tenvanHolUndtenJi^ep^rriesU^ ^Ue
v.^n Am- \^dcn genen ^ die defenZjidlcn fienoftc hooren Iefcn
' ' * Saint, Doen te weten ^ Dat ivy hebben bevonden

dat '^dert eeni^cn fffdt herwaarts ^ inverfcheyde Stede,

ende Plaatfcn van dcfen Lande l^ijii ontpaan gerr^eejtveei

diffdenticH en rnnrmuratientuffchende IngcCetenenvai

defel've Steden ende Plaatfen ouder den anderen^ ende
'

ram^nilijchjcgensdeOverighcdeiiende Alagifrat

.c (\ icn en de mi
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1

I s^ratm adttleydinge ende oorfaac^e hebben gegeven tot

oote diiordres ende confuften in defelve Steden ende.

KtAtfen : Ende nademaal den -voortgangh van dien niet

iders kan cauferen , dan het verderfvan defe Landen ,

\ t die bity ten alle forme van Hji^eringe gejielt , ende tot

[i :n defeufie ,
mitsgaders aftveringe der Kyanden onnut

^ de onbequaam gemaAck^t rverden , ende dat dienvolgendt

odigh is , dat hetfdve tijdelijcf^op het l^^rachtigjïe tvorde

^^rgekpmen,[onderlinge , dervijle den Hccrc Pnnce van

PInoc, volgens de aiuhorifttie by OMaanftjnNoog-

\

'.ydt^den 17, van de Maandt ^Hguftus lejHeden gcge-

entot wechnemingevan devoorf\.diijf}dentun , m' rmU'

uien , ende confufte , onvermindert de goede Naam en

van de Hjgenten,f)oda:uge Ordre heeftgejielt ^ als

\n Hoogheyt voor den meefien dicn^ van den voorjl^.

:ande in 'tgemeyn ,ende van devoorfx^. Steden en Plaat-

Y en in het fartiatlier geoordetlt heeft te behooren. ^OO
f ST, Dat TPy ttyt een f^aderiijck^e genegcntheyt er.dt

ï jtorforge, op alles dat tot rufie ende ivelfiant van den

I voorCe^. Lande ^ ende de goede Ingefetenen van dienk^an

i Henen , tpïllcnde voorfien.met rijpe deliberatie vanrade,

l naar voorgaande advys van den hooch gemelten Hccrc

l Princev.m Oivmoq , ende op fijn ffoogheyts ernfiigere-

l comntAndatie ende begeerte ,
geordonncert ende gejiatueert

L hebben.ordonneren enjatneren by defen, dat alles 'tgunt

l ttrfake van de voorfl^di^fdentien ende murmuratien ,

1 mitsgaders in de voonfl^ diiordres ende co,.fufieti tot noch

f
toe is gepaffeert ende voorgevallen, van wat namreen

l efualiteyt^ ende by tvie het ooc}\begaen foude mngen toefen^

I t,al Zji]n ende Wijven vergeten ende vergeven ,
fooaU

[
«jyt ouje rechte wetcnfchap, ende foHverainc wacht alle

¥ 'tfdveaholerenyte niet doen, enver^evenby dcfen. Jn-

f terdiceren dienvolgende ivel exprcljelijck^aan alle Jnjticte-

V ren ende 0§cier$}ide.fer landen,daarop nu ofnxmaals te-

WtöJ
iemandt eenig onderfoec\, calar.ge ,

ojvervolgh te

Pi . ebben rpyders mede naar voorgaande advijs , en-

e op ernftigc recommandatie en beoecrte van hooch-gemel-

\ te fyn Hoogheydt ivel exprcffel:jc\ geordonncert. cndege^

f
'

fiatiieertfiïdonneeren ctide fiatuercn mits defcnjdst Voor.-

9 'ir.ATt jn-^r.-^r^f , v<tn nvt ftaat ofconditie hy occJ^fotnle wo-
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gen
^
tvtfen , hem r^alv rvorderen , de Overi^heyK .

gijlraten
, Officieren, Jufiicieren , Schepenen, i

.

ten, ende andere, in wat dienji ofemploy dieoocl^j.

mogen wefen , foo \)oel binnen de Steden , 4'S ten pléki^

Lande ^ met ivoorden eenigfinti te ^ eledigen , of m de 4.

thoritcyt en het refpeci haar competercnde te verl\leym
^eel mi tder daar toe eenigc oorjaacl^e of'auéleydinqe te\

Tin ofte maacl^en : maar ter contrarie aan haar allefcH.
dige Eer endegehoorfaamheyt re beivijfen , bp poene daué
geeney die bevonden fouden mogen tverden contrarie tehè.

ben gedaan, daar overfullen werdengeïiraft foodanis^

^Isnaar exigentie van (al\en
,
volgens dc dfpofuie va\

befchreven Hechten ende Placcaaten van den Landi
vonden t,ah\}orden te behooren Datoock^niemandt^
tpat fiaat ofconditie h^ oock^fonde mogen wefen , fich
vervorderen de voor It;^, Overighep Magiflrattn^
eieren

^ jufiicieren. Schepenen ^Gerechten, endean^
in tpat dienji ofemploy die oock^fouden mogen Tvefen.foo n
binnen de Steden , als ten platten Lande , ofoocl\jeman

de andere ^oede Ingefetenen van defen Staat j oné
tP^fpretext

, Jchijn , of voorgeven het oock^foude l\pm

Vj^y (oo wel ten aanfien van hare Perfoonen ^ alsGoe
^en

,
by wegen van feyten ^ofmet geweitin eenigerha^

fnaniere te beledigen, befchadigen, ofdefelve tot het ee
het ander teforceren ofte dtpihgen^ veel min daar toe ei

gelVapenenofgewapentf^olck^te gebruyck^n ^ op pootte

doJ alle diegene , de welck^ bevonden \Hlien Werden daa
aan hantdadigh te l^ijngeipeefl , niet alleen de Hoofde
fM/tr ooch^ de andere , niet alleen de Mannen , maar 0

de KroHWs -perfoonen , die haar daar toe T^UUn laten

hruych^n fonder eenige connïventie ofdiffimtslatie ^met
Z>oot:^tillen werden gefiraft. Ende dat vang^^' ^ '^n^fon^

der eenige conniventie ofdiffimulatie , naar e x.^ c > > e van
faacl^enfelfsoocl^met de Doodt gullen werden gejlraft al-

ie diegene
, detvelcl\e bevonden Tanden mogen werden, met

woorden ofte werelden oorfxack^ofte aanleydmge te hebben
^r<rp: eynde de voorfz^. Overig})eyt,AiagiJiraten,

ren^ Jnjiicieren^ Schepenen^ Gerechten^ ende an^
dere^ in )^at dienjfende employ die oock fouden mogen Zfijflfl

^g^^de Jngefiteuen van den Lande
^
by wegen van

fcjten
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1

yfw, ofmetgeioelt in hare Verfconen ofGoederen eenige

,t) beledigbtMjchadicht,
oftotyetsgeforceert ofgedvon^

n fouden mogen toerden Jchoon defelve de veorfz.. Aciie

fs-met hare Verfoonen nietfouden mogen hebbengeajjï-

ert , ofb gtwoont. Ordonneren endeJiatueren mede^dat

lede goede Ingefetenen van den[elven Lande,indienMf'
I» alle vermoeden, eenige wegen vanfeyten ,foo roei tegens

voorfx,, Overigheyt, Magifiraten, Officieren, Jufti-

mn, Schepenen, Gerechten, en andere y invat dienfi of

aploy die oocfifouden mogen zijn , als tegens eenige van de

eorfz,. goede Ingefetenen fouden mogen verden ter handt

mmen , defelve vegen vanfeyten/oo veel in haar is,oocl(^

iver, doch op atitPjonfatie ofordre van defelve Overig-

eyt , Magifiraten , Officieren . Jufiicieren ,
Schepenen en

ierechten , onder hare Capiteynen ende andere Officieren ,

mafender-handt tc verhinderen ende beletten, de Au-

heuren niet alleen , maar oock.diegene , die haar daar toe

'uilen hebben laten gebruycken , oockx,elfs, des noot zijnde ,

mtdeWapenenaantetaflen, aantegrijpen, ende leven-

itgb ofdoodt te bemachtigen , fonder van des te doen inge-

hreKe te blijven , op poene van felfs anderfints daar over

lefiraft te verden, foo als na difpofitie van rechten, ende

txigentie 'van faeckfn bevonden zal verden te behooren.

Hebben noch voorts meie naar voorgaande advijs , ende

cp ernftige recommandatie ende begeerte van Hoogh ge-

meltefijne Hoogheyt geftatueert endegeordonneert .fiatue-

ren ende ordonneren by defen» dat alle de voorgenoemde

Ingefetenen van dm Lande, vanwatftaat ofconditie die

oeck fouden mogen wefn, zullen hebben te betalen de ge-

meyne Landt Schattingen en Lajltn , die by Ons ,
tot noo-

dtge defenfie van den Lande albereyts zijn, ofoock noch

ingewiütght zouden mogen werden: Endede Ontfangers »

Gaar'^ers , Commifen , Deurwaarders , ende andere ,
het

Gemeene Landts Middelen vorderende , de behulp[(*me

handt te bio'len , zonder de[elve met woorden o[ mei werc-

ken in eeniger manieren te befchadigen ,
beU^tgen, <fin het

voorfz.
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rdien
gefla*

gen.

Wrcct-
hcyc van
nndcre
Fran«
Ichen»

Kcur-
Mcntz

7.06 Daden vmftjn Hoogheyi

voorfa. invorderen eeaige de vmjle verhindernige t

brengen, op poene dut die geene , df-welckf bsvondc

len worden., hxar met woorden belcdight
. of in't^v.

invorderen belet
, efte oack^niet geajjtfieert te hebben, an

reten Exempel , aa»den Lijve, endedie gene, dewei^

bevonden zullen worden , haar met eenige feyteltjck/j'

bejegent , aangegrepen , aangetafi , ofbefchadtgt :e heb

met der Doodt , (onder eenige conniventie efdiJfimuUti

firaft z.tdlen werden , want ÏVy nit ts meerder , dan de

tnbefchermirigc van den Lande , endevan degoede l

fetenen van dien ter herten hebbende , het gund voorfz

alfoo bevonden hebben te behooren. Gedaan in den H
cnder onfengrooten Zegel

, den/even en twintighjlen

tember, 1671.

Onder ftondt

,

Ter OrdonnnmievM de Staten.

Ende was getecckent

,

Herbt. van Beaumon

Op den ï2. vandefc Maenc, quamen bini

Wefop ïy Mannen,dic in een hinderlage Icgg

deonurentdenTolacker, op 26 Franfchen
gingen , d3er{ 'er f of6 van dood fcbooten, en i

van gevangen beqnamen * met de vveicke, en tt

nige Paerden fy binnengekomen zijn. In tcgei

deel hebben de Franfchen een Barbier van bc

Regiment \2njQrman^ hoewel hyop fchaetfe

was , befet, den welcken fy, hoewel fy hem quar
tier gegeven hadden , naeckt uytgekleedt,
een gat onder hetYs geftoocken hebben,
dien fciven dagh ftierf de Kear-Vorft van Ment^
een groot begunftiger van de Franfche partye
in wiens plaets Lotharius Fredericus

, Baron vat

Metternich , en BifTchop van Spicrs , in het ]ae;

1071. tot Coadjutor van Mainczgemaeckt,
der verkoren is.
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Zijnde tot Oadewaicr bericht gekomen, dat

leFranfcbeu wel 600 mannen fterck , nae Lin-

'chootcn, Ouwaters-broecken Papekop.inacn-

ocbt waren, hebbende by fich wel 500 Sleden

,

om daer roof en voeragie mede ie vervoeren

,

zijn uyt die Piacis wel goo Haeghfchc cn Dori-

fche Burgers , beneftens 400 Soldaten, onder den

Hecre Graef van Hornes , daer heen geioogcn.

De Borgers reden op fchaetfen voor uyt , die hen

gcwaer wordende , kort op de hielen quamen, cn Brave

dapper vuer op hen gaven , fcbieiendc verfchey- ^^^^^^^^

den onder de voet. De Franfchcn hier op veria- gcrs cn •

wn bun Sleden, en begeven fich op dc vlucht , soida-

tot datfe achter eenige Hoybergen , fich in ftaet ten-

van tegenweer ftclden : maer de Soldaten onder-

tuirchen aennaerderend<: , wicrdcn genooifaecki

naer Woerden te vluchten , latende al den buyc

ten beften , daerfe toi onder het Gefchni gevolghc

wierden: denontjae^hdenbuyt,en 14 gevange-

nen hebben de Staeifche binnen Oudewatcr ge-

bracht, beneffens alleen twee cn weynij^h gequei-

fte Burgers,

In Engela»d heefr men in dc Vergadering van Hec

^et Parlement , wonder breed gegacn , daer de

Koninck , geftut door den Cancelicr , de wettig- üactóc:

heyt van delen Oorlogh , endnOilendaeratCar' Konink

tbago , wift op het breetftc uyt te meten, winnen- ["^bdv

de daer ten minften foo veel mede , dat het Par-

lement fijn Majefteyt met nieuw onderftand van

, 70000 ponden Stcrlinghs ter Maendt, voor 18

( Maenden teholp gekomen is, on> defe foo wet-

tigen Oorlogh voort le letten.

Op den ly. namen de Franfchcn Fafle, Co-
nigne , Chaftelcr.cn andere Plaetfen in Luyckcr-

land, en elders in ^ meenden oock Thuyn te over-

vallen, maer wierden daer in verhindert : ftaken

volders len platten lande alles in dc brandt dat

geen
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luchter
tot Am-
rtcrdatn

gertiaf

«

En tot

Schoon-
hoven.

Staet-

fche by
den
Hinder-
dam gc-

flagen.

tl

ao8 DAtien vanfijn Hoogheyt

geaii fchattinge opbracht , Ipeelcnde alfoo geW

den meeftcr in het Landt van Luyck.
Tot Amfterdam wicrdoockeen JohanFraj

een Schotsmau,levendig gerabraekt en gebluKi

die nevens eenige andere fou voorgenomen h

ben , als daer toe in Engeland gehitert zijnde, k
Ooft.IndifchcHuys.en's LandsOorlogh S )^

pen in den brandt te fteccken. Hy wierd van 1»

mac-ker Paulus Andrief^. felfs beklapt en acng»

bracht. De vrouw op de Zeedijk.daer hy gemee?

ïijck was komen eeieu , wierd mede gevat » ene

hei Spinhnys gefet ; maer de Man is deur gegat.

Twee Perlbonen die Schoonhoven mede baddi

voorgenomen in brandt le tteecken , wierdi

oock aldacrgebarquebofeerr. Noch een w
loi Coevorden , op bet felfde vermoeden
gehouden , en daer naer onihalft. Tot Groen
gen wierdt oock op den 20 defer de uyifpra

overJonckerOfebfat)d
,
Joban^ngers» als ver!

met ücn Biflchop va» Munfter gebadt , en and

fchelmeryen gepleeghi hebbende > hoewel fy vi

op het loochenen ftondcn , uyt klare blijcken

eeuwiger gevangeniffc veroordeelt. Piccan

neffens hen befchuldight en gevangen zijn

wierdt viy gefproocken.

Op den 21. trocken onder den Marquis
Bouffjr , 3 00 Dragonders, en eenige lichre Pa.

den uyt om conrriburic op te halen. Dele k

mende omtrent den Hinderdam, ontmoeten i f

Soldaten van den Hinderdam , die in het ireffe

tekort fchooten ; eenige van defegeraeckten on
der de voet , srs wierden tot üytrechr gevange
gebracht , en de reft ontqnam het met de vlucht

daer op hebben deFranfchen het DorpNichte
vecht fchoon uyrgeplondert , en des anden
daeghs» ftaekenfe oock het Huys van Ameron
in den brand : daer tegen vielen eenigc Zceufc
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<apersi in een Vloot van Engel Iche Mallegoms

/aerders, daerfe eenigc rijckeliick geladen van

/ermedtert en opgebiaehi hebben.

Gelijck Hollandt tot noch toe vol facftieneiï ^^^^
'.ijdigbeden is weeft, alfoo was oock Vriefland

)mirenc dees tjjdt , konnende de Gemeente en flandc

Ie Regecringe malkanderen gants niecverftaen, byg«-

' iaende de faecken aldaergefchapcn , om als ge-

leel tot een hoofdeloosbeydc tc vervallen. De
longe Heer Siadihouder , en fijn Vrouw Moe-
Ier , konden derconecnighcdcn tot geen volko-

f nen genoegen brengen ; wacr uyt volghde , dat

icoude Rcgcringe, eo de nieuwe , yeder in het

oyfonderlijn handibavcrs vandt, beydede Op-
> jerhoofdigheyt van de Provincie fich aenmati-
I' «nde ; hebbende de ccne haer Vergaderinge tot

Lceuwai-rden , en d'anderc lot Sneeck , en vaft

' egen malkanderen aen refolveerende, fonder

^ nalkander in eenige deelen te willen wijeken.

aer Hoogh Mogende , omverder verwijde-

ge , en meerder gefchapen onbeyl, voor te ko-

nen , hebben daef eenige Heeren nacr loe gede-
i rtuteert , om de gelchillen, in wijfe vanbemidde-

c , neffens den Heere Stadthouder van Vries-

dt , by te leggen , en de twiftende partyen te

eenigen ; die naer veel moeyten en grooten

eyi de faccke foo verre hebben gebracht , dat-

ï :er een Staeifche Vergaderinge tot Leeuwaerden
1! gehouden is , die alleen en in *i geheel de Souve-
"^^rainiteyi en Oppermacht van het Landfchap fou
' rerftrecken , en vorder al de openftaende gefchil-

len en abuy Ten afdoen en remediëren. Wacr toe
^ by de Hecren Mediateuren op den 22. defer

f Maent, een Concept , en Reglement reforma-
coir , ter Vergaderinge is ingelevert geworden

,

om Staeiswijfe te worden gearrefteeri en vaftge-

ftcit , cn ailes fbo verre gebiacbi , dat men de

O voU
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morie
van de
Swecdt'
fche
Gcfan*

Bcant-

woort»

Daden vanfijn fJoogheyt

volkomene ecnigheydi te gemoet fagh.

De Heeren Sweedifche Gelanien , leverdi

oock op den 13 ter Vergaieringe van hare Hol
Mogende , een Memorie in , waer in beke:

m:ieckten , D^tfe fonder eenigen tijdt verlies naerl

geUndt en Vrar/ckfijck, hadden gefchreven , hoe dat h

haer Hoogh Mogende had goet gedacht, alle tnentievx

eenWapenfchorfmgh , benefiem de Stadt Duyn^ercken j 4 %

een HandeLpUets te verwerpen , en andere P/aetfen opf

ftellen
: en dat fy bemiddeUers , degefeyde Koningen , n

de krachtighfte beweegredenen haddengefocht teberveege^

om een van He voorgeftager^ Plaetfen aen te nemen ;

toe fy uyt Vranckrijck^ wel geen volle , noch vafte , dé

Qock^geengants afkeerigeneygtngeontfarigen hadden. Md
uyt Engelant haddenfe , dat dte KonincK > dit afftaenvt^

hare Hoogh Mogenden , als een teecken van afkjser vu

Vrede , geliefde te duyden , latende daer nevens de Heen

Middelaers weeten^ dat hun genotnerje moeytenhen %

aengenaem waren ; rr}aer alfoo hy geen voldoeninge int

voorgeftride vredens middelen kpnde vinden , genootfae^\

wa4 het verder beloop der faecken , Godt en fijne IVapeh

te beveelen.

IVaer over de Mediateuren ver/lelt , haer Hoogh

gende verfochten , op middelen te willen demk^n , op a

defe genomen hoop van Vrede , niet geheel quame te v^
dvijnen.

IVaer op haer Hoogh Mogende op den i^.de Heeren

.

diateuren feer voor hunne aengenome moeyten hebben

danckt y obtefteerende gefamentlijck met de Bedtenaeri

Heeren Geallieerden, dat hen niet liever alshetvoork:

men van alle vordere onluften fou zijn. hetwelckefii^

oock haeft in de Vrede handelinge fouie openbaren \ ma

dat deplaets van Duynt^ercken , b^ de Hooge Geallieerde

om veel verfcheydene redenen , niet bequaem bevond

wierd ; gelijck, fy het felve aen het oordeel der Heeren Mi-

diateuren fielden , of dit voor den Konimk, van Engelan^
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7/ een gtnoeghfatne reden \onde zijn , omfuUk, een ge-

chüien hmiel daer door af te breecken ; en ofdie Ko^

nckfei've niet bekoordegeoordeelt te worden , weynighge^

gentheyt tot de Vrede te hebben , nndemael de felve de

derhandelinge fooplotfelijck, affnijt y Om dat Duynkerc-

totgeen handel-plaets aengenomen vort. En voat de

gnt van IVapcnen belanght , daer over verkjaerden

Hoogh Mog. , dat het hen van harten bedroeft hadde i

n [elven te hebben moeten van de hant wijfen; en devijle

hunnen onderganck daerfeeckerlijc\ uyt tegemoetfagen.

>0ch indien foodanige weygeringe eenigen indruck in den

k van EngeUndt mocht geven y als ofmende flil-

m van IVapenen afjloegh , om ondertttjfchen door de

mmifie vaerders fijn Majefteyts Onderdanen te hinde-

n ; feo betuyghden haer Hoogh Mog. fulckj in het alder^

finfie hun meeninge niet te zijn , maer dat fy , ter liefde

an de Vrede bereyt waren ^ alle fijn redelijeke eyfchen te

oldoen : en indien het den Koninck^van Engelandt mocht

j^enaem zijn , gewillighlijck, van die tijt afaen voor een

éieel J^er , oflanger , een abfoluyte en algemeene Wapen-

horfinge ter Zee toe teflaen : niet twijfelende , ofde Hee-

tn Mediateureny (ouden uyt defe haer Hoogh Mog. con-

'en, hun oprechte debvoyren tot bevorderingh van de

de befpeuren , en defelve met hunne krachtige ojficienfe-

deren.

Onderiuflchen maekte men fich al vaerdig tot

n Oorlogh , terwijl een yeder aldus de V rede

ccn le behartigen. De Duytfche Vorftcn ,
J<'\^^'

endc dat dc brandt tot hen begoft over te flaen

,

gonnen uyt hunne oogen te fien , en fich felven ten

ftaet re ftellen. De Vorfteo van Lunenburgh oorlog,

namen tterck Volckaen • Beyéren ontfingb fijne

oepen , den Gcnoucfen óver gedaen , weder te

gge , en gaf noch Commiflien uyt tot het wer-

ven van nieuvokk. SaSendede van gelijcken ,

alle onder voorgeven van hunne Landen te be-

O 2 ic^ei-
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fchermen ; maer buyten bedenken , om i'ccnigc

lijdt , fich tot het een of het ander belangh te voe

pen : altoos on:i fich fclven achtbaer te maker

S weden , hoe feer die Kroone door baer bemid

delinghc de Vrede fcheen te betrachten, ruftt

fich oock ten oorlogh , en fand haer Volck gedu

righlijck naer Pomeren over , en een ander ge
deelte in het Hartoghdom van Bremen vergade-

rende.

Die van Luyck , fiende hoe weynigh hen defi

fchoonen tytul van Neutraliteyt hielp , begofter

oock Volck te werven , om foo veel als docnlijcl

was dien ovcrlaft afteweeren, en eenige hunnt

Plaeifen met Guarnifoen te befetten.

Spangien was van de minfte geenfints , mae
fiende haren Vrede aen het waggelen , doch fici

felvcn noch in geen ftaei i om fich opentlijck te-

gen Vranckrijck te verklaren, gingb vaft lanck

faem voort ; de gelichte troepen wierden ten dcc-

len na Catalonie, en ten deelen na Nederland:

gefonden , daer fich de Grave van Momerey, feei

wackervoorde belangen van fijnMeefter toon-

de te zijn, bevorderende met verftant degoedt

willigheyt der Ingefetenen , ontrent het drager

van hunne laften , ftellende ondertuflchen fooda-

nige wervinge aen , dat met een beiamelijcke on-

derband uyi Spangien , hy fich niet alleen in goe-

de ftaet van tegenweer iagh,maer oock felfs wan-

neer het tot een breucke mocht komen , van te

konnen aeniaften.

Vranckrijck hadt de Vrede in de mond , maer
de Wapenen in de handt , doende niet anders als

werven en recreuteeren , nam 4000 Mannen van

Savoyen, en oock eenige van Genua over, ^'

van meeninge zijnde fijn nieuwe Oorlogs mach
tot op 200000 Soldaten tcvergrooten, om met
dry aenfieniijcke Heyrlegers te velde te komen

:

met

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



Be Trim van Orangien. 213

.tt een omtrent Brabant onder fich fclven , en

cnHartogh vdn Or/wwJ fijn broeder ; het ander

p de HoUandtfche Grenfen, onder den Prins

nn Condé, en fijn Soon den Hartogh van Anguin ,

n het darde tekens de Duytfchen onder Tmenne.

)ucde Uavailles fuUende fich houden omtrent

.otharingen, en de Biirchoppen van Munttcrcn

weulcn , in Groeningen en Vrieflandr hun belt

(oen.

In Engeland toonde men fich inderdaetalloo

7cynigh vreedfacwi als in Vranckrijck , daer men

en Vloot van levcntigh Scheepen toeftelde , en

at met een groote vaerdighcy t, met vertrouwen

lat men van dc zyde van Hollandt > door on-

lacht ,
geen groote toeruftinge fou konnen ma-

';n.

Hier fat men evenwel niet ftille , daer men bo-

ren de fes Regimenten te vooren gearretteert, de

ecreutcringe van dc verminderde Compagnien

,

ïn noch vier Regimenten le lichten , vaft lielde.

mtrent de Finaniie wicrdt oock betamelijcke

Drdere geftelt , en voort tot hei toeruften van een

treffelijcke Vloot alles vervaerdight,

Soodanig was de ftand der faecken op het eyn-

de van February , en den acnvangh van Maert

,

beloovende alles niet minder als een (chrickelijck

onweder van oorlogh.

OndcrtulTchen drongen de S weedfche Bemid- veikla-

delaers , noch feer hard op Duynkerckentot een "^^^^^^j^.

Handel- plaeis aen te nemen , verklarende ge-

noeghfaem , dat of Vranckrijck al toteenige an-

dere Plaets mocht komen te verftaen ,
Engelandi

'acr geen afttandt van fou willen doen, en nici

•edccktelijck al de aenftaende ongelegentheden

en jammeren van de Chriftenheyt , het weygeren

van defelve Plaetfc loefchrijvende ,
betuygende

voor Godt hoe leei het hen waer, dar (y vruch-

O 3 leloos.

dia-

teurs.
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ot ccn
Handel
.'taets

ca.

a 14 Daden vanftjn Hooghgyt

teloos, cn Tonder yets te konnen tewegebrer

gen,foaclen moeten verirecken. Macr korts da

acn kregen fy twee Brieven , een van denSecri

taris Atlingm , dat de Koninck ?an Engelandi

op hetaenhooden van Vranckrijck, van de Piae

van Duynkercken had gedelifteert , en of Keult

of Aken ter kcure van Vranckrijck geftelt hadd

d'Andere van den Gravc lodt , indewelcke l

berivht wierden dat de Kontnck van Vranckrii(

Keulen gekoofen hadde^ bet welcke de Heert

Middelaren de Staten by Memorie te kenm

gegeven hebben. Op welckeberichtingedcnfc

ven dagh haer Hoogh Mog. door Gedepuiee

den , de Heeren Mediateurcn hebben , voor ht

waekcrhcyt en moeyten , doen bedancken ; <

doen toefeggen , alles te fullen toebrengen , d

tot voorifetcinge van dii goede wcrck fou mo?:?

dienftigh zijn. Maerniet lange daer na hc

de Heeren Mediateurcn , de 6ïaei wedcroni b

Memorie aengedient , dat dewijl dc Marqi'is •

Grana^ met fijn Regiment binnen Keulew lagl

en door een onderichepten Brief verftaen was

datdefèlve noch loooRuyiers dact binnen fo

brengen , de Koninck van Vranckrijck, die Sra(

voor geen neutrale en onEijdighe Plaets koi.

achten, en derhalven verkiaerde foo lange Kei

len niet ontruymt was , dar hy fijn Gefantcn na«

Aken fou fcnden. Waer op de Heeren ^'

teuren verfochten , dat hare Hoog Mog. foo v ti

in hen was, de laecke daer heen wjldendi' ><*

ren, dat Keulen van bctKeylerÜjckt Guari. ^

mocht ontruymt worden , en onderiutfchen ni<

weygerigh te willen zijn hunne Gefanien nac

Aken te fenden.

De Staten van hunne zijde , hebben fich Akei

wel laten gevallen, en derhal ven tot de Vrede-

handel genotninecrc, van wegens Ho. landt, d'

Heeiêj
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iHeeren Beverningh en Rjjede ;
wegens Zeelandt

den Heer van Odtfc}{ ;
wegens Vnelland den Hc^er

Haaren -, en wegens Groeningen den Heer ï/-

brants. In Vranckrijck waren tot den lelven han-

del verkooren den Hinogh vanChaune ,
Comti^n

,en Barillon : en in Engeland de Hecre Gtave van

SunderU*>dt ,
Jenktus en JVilUamjon.

, De Franlcöe onderiulkben met kennende met

rechuchapc Oorlogbs manfchap veel uyirecbten,

leyden het aen , op het balen van coniribuiien ,

branden en b'aeckeien. vandiegcenc. die niet

geheel net op paltcn i
zijnde wel gewent in lulc-

ke gelegenibeythnn woord en dreygende bclot-

ren te boaden : alfoo viel hci omtrent M a b r x

dees lijdt Maerirevecn te beurt , daile in den

brandt (taccken , als mede beydede Huyfen te

Daalwijck. bcnetfens jonckevecht, Konincks-

vclt en Sluysoort, beloovende getrouwelijk, bin-

nen den tijdt van weynigh dagen, noch iiande-

4c in de kolen re fuUcn komen leggen , indien de

felye niet tijdelijck vrygekocht wierden.

Aen de andere zijden maeckien deStaaiicbe

oock hier en daer goeden buy t ,
voornamenilijck

die van Oadewaier , en Welop.

Tot Weenen quacn den 12. van defe Maendt

,

de Regerende Key lèrinne.befwangert zijnde.van

een Jonge Prins, tot groote droethcyt van bet

Hof, enbetgeheele Huys van Oottenrijck , te

Overlijden : waer uyt veel hun befeffiny^e lieten

gaen ,
gelijck of het Houwelijck lulfchcn den

Hartogh van JoYi,k, en de Princelfe vat) Inffruck^

dat noch op het Tapijt was. bier door wel een

krack fou mogen krijgen, gelijck oock in der daei

gefchiet is» dewijl de Keyfcr de(eive PrinccOe

naderhandtfelvegetrouwt beeft. Opdenjovan
defe Maend, wierden tot Amih Idam , in omtrent

50 Scheepen, omtrent ?ooo Mannen, gtdci.i-

Q ^ . ' cbceide

Verkoo-
lene loe

de Vre-

de- han-

del.

Branden
en buyt-

ryen.

noot
van de
Kev'et'

imc.

I
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2 15 JDaden vanfijn Hoogheyt

Acnfla> cheerde troepen, afgelchcept, metvoorncmei

derwijk"
aenÜagh op de Stade Harderwijck» onde

luiilukr. beleydr van den Colonel Palm , voort te ki
ten. Hei volck was alle uyrgelecfen, en van alle:

wel voorfien. Men fette de cours , onr geen ver

moeden te hebben , t'Zeewaert in , en qnam loc

inden doncker voor de wint , naer Harderwijck
toe affacken , daerfeop den 21 des nachrs ten dry
uren voor de Wal quamen j maer door verfuym
van de Schippers

, cengroot fluck weeghs lager

als de Stadt i waer op vooris geichil tuUlben dc
Lootfen viel , ofen waer men nocb dien nachide
Stad foii kennen aendoen : en alibo de wind daer
toeondienftig was, heeft men bellootenden acn»
flagh den naeften nacht te hervatten , en ontU r-

iu<rchen weder m Zee te tteecken : maer zijnde
alles albercets genoeghfaem onideckc • is ai les

u-at van Krijgbsvolck daer omtrent was , binnen
Harderwijck gekomen » om de plaets te befchi r-

men , en daer binnen ailes opdebeengeraec
en alfoo men bericht krcegh dat daer leer v\.i

Volcks binnen was , beeft men den acnflagh vor*'

der geftaeckt , en lich weder re rugge begeven.
Groo- Eenige party -loopers uyt Coevorden.quamen

ten buyt gcnfge dcs morgens tot Almelo indeTvvente,
Koop- fen huyfevan een feeckere Vrouw , die in vcr-
Vrouur fchcydcne vyantiijcke Steden van Over-Ylfci ,

Uytrccbt en Amersfoort , grooteu handel dreef,
en noch voor eenige dagen \ met een goede fom-
megelds van daer gekomen was. DeleSoIdaiens
deden haer beur Kaficn openen , dacrfe een deel
gelds , wel tot fes of feven duyfent guldens toe,
vonden 5 het welckc fy, beneH'ens eenigh Silver-
werck , fijn Lijnwaet , oock dry wagens met
Wijn, Brandewijn, en Stockvi(ch geladen, ai .

gereed om naer Amersfoort gevocrt te worden •

medegenomen, en binnen Coevojden gebracht
' heb-

onrno
ir.cn
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ebben , daer het beter aU aen de vyandilijckc

ranlchen befteed wierd. Eenige Franfche Ruy-

:rs zijn over den Viaemfchen Bodem, by den

^udenman gekomen , al waer fommige by leegh

'^aier 5 door den deurgefteecken Dijck, loiin hei

)orp gereden zijn, en aldaer eenige Huyfen in

e brandt gefteecken hebbende, weder leruggc

ereden , komende eenige dagen daer aen weder-

m , maer wicrden toen van de Boeren afgewe-

:n.

Uyt Oudewatcr daer-en-tegcn.zijn op den 25,

.p bericht dat een deel Franichen , daer onder

eel Bevelhebberen, met een Convoy van Woer-

ten na< r Uytrechi vertrocken , 70 Mufqueitieis

nvijt Cbaloupen , onder het bevel van een Ca-

>iteyn Siandcrlbn. twee Lcytenanren, drie Vaen-

'ragers,t'n vijfSergeanten, die (ich omtrent Hat-

lelo in een hinderlage geieghc hebben. Wan-
.Ier nu de Fianfchen met dry ichuyien daer voor

jy quamen , hebben defe teritoni daer onder ge-

chooten , waer door verlcheyde de becnen om
aoogh ftaken, en de andere om quariier geroe-

pen hebben ,
voornamentlijck de wijven die daer

by waren. Als hen nu quaitier gegeven was,

auam Capiteyn Sanderfbn met eenige weynigbe

Fctft te voorfchijn j wacr over de Franfche , me-
nende daife loo wcynigh in hjt geial waren , daer

weder onder gebrandt hebben, quetfende SandeY'

fon roet eenige andere , en een Vaendrigh doodt

fchietende. De Siaetlche daer op , van de andere

i^ao hunne mackers bygeftaen zijnde, vallen de

'Franichen wederom aen , fchietendaer veel van

Jood , daer onder een Luytenant Colonel , en

verfcheyde andere Bevel- hebberen j en brengen

bet overfchot van 160 ,
gelijck fy fterckgeweeft

waren , namentlijck twee Capiteynen, vier Luy-
tenanicn

, vijf en veertig Soldnten, en vijf Soete-

O 5 Isets

Frsn-
fchen

acn <len

Ouden-
man.

Partyen
Fian-
Ichen
gelU-
gen.
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2 1 8 paden vanfijn Hooghejft

laers Vrouwen , bencfFens goeden buyr , biniii

Oudewater.

Twaelf Franfchen waren van Üytrecht >»

Vreelandt gekomen , menende aldacr de KI.

ken van daen te halen » gelijck fy van verfche-

dene andere Dorpen hadden ghedaen. Mr
wanneer een Boer daer van aenden Hindcrdn
de tijdingh bracht , is de Capiteyn Holbannt , ni

feftien vry willige Mufquettiers, vandaerino
fchuyt uytgctogen,om dele kiok-haeldcrs te o-

moeten. Wanneer defe tot Vreelandt quame,
vonden fy de Franfchen vaft be(i;>h met de Kio*

ke in te fcheepen ; maer als de Staetfe onder h;

begoften los te branden, gingen ly deur, mey n€.

dehetteontviuchten.maer wierden van de Sia(.

Ie foo kort op de hacken oaer gefei * datfe fes Vi

de 12. aihter lieten, die beneftens de Kloeke
tot Wecl'p binnen gebracht zijn.

De Spaenfchen hebben oock Kalker , datfe i

Kalkcr een geruymen tijd befet gehouden hadden, verl

ten; zijn^ledeeenigeplaeisdieKeur-Brander
burgh, in het Hartoghdom van Kleef , noch :

befetünge bieldt. De Oorloghs- macht van c

Geallieerde, is oock gefcheyden^ Keur-Brar
denburghis lelfs tot Berlijn aengekomen , end
troepen zijn hier en daer verdeelt : de confereo
tien en onderhandelingen , wierdenevenwel me
banne bedicnaers noch vcrvoigbt. De Franlchei

hadden mede voor , de Stadt üyirecht een Ka
fteel voor den neus te leggen , waer toe de open
J -^>gende plaets van het oude Vredenburgh , bc«

qaaem geoordeelt wierd ; maer het werck , hoe
U'el men tot de grondflagh al had begonnen t<

graven , is blijven fteecken.

April.
Op den 4 April, was een partye Staten Volck

,

omtrent 70 Mannen fterck, opavontuyrde Vc-
luwe

vct'a

tcti.

Dc Gc-
üecrdc
rrocpcn

' hev'
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luwe ineetrocken, die fes Franfche Bevel-heb- Franffc

bcTen gevangen kregen , onder de welcke de Ma- P-ty-

loorvanbec Swiizerfche Regiment van Pjetffcr ^^^^

was: cnuytMuyden fandde Gracf van Stymm

een partyc van 30 Mannen uyc , die een Convoy

ontmoeten , dacrfe een Frans Officier van doodt

fchooten, en dry Soldaten gevangen namen , de

reftc packie fich beenen , latende den buy t de on-

le in handen ; namentlijck vier Scheepen met al -

dcrbande voorraedt , nevens veel houts geladen.

Op den felvcn dagh quam de Gr ave van Wdl-

deck weder, van fijn befendingh aen den Keur-
_^ _

Vorft van Brandenburg, in den Hage: hetmeelie wet'.cn

genoegen en vertrouwen was hier niet, over de Mbe-

Conduiien van fijn Doorluchtigheyt , wacr van
^^^^

&

hy fich met een wijdloopigen Brief had gefocbt Bran

tefuyveren: en aen fijne zijde was oockongc- denbi

noegen, als badde fich defen Staet niet gedragen

olgens het verdragh j voornamenili)ck omtrent

e fubudien ,
eyfcbende daer van noch 1 f00000

guldens , op weickers betalinge by leer bardi

ttondt , of foude , ter oorfaeck van de aendnn-

gcnde macht der vyandcn , andere mefures moe-

ien nemen. In gevolge van dit, heeft fich de Har-

togh van Nieuburgh. tuflchen de Kroon V ranck-

fijcken brandenburgb , als Bemiddelaer aenge-

boden, fendendc defe den Heer Straetman , lijn

buyien-ordinaris Gefant. naer Parijs ; en ko-

mende M9nf . Verjuys , weder naer Berlijn.

Ondertuflchen irachte defe Siaei dien Kcur-

Vorft door alle redelijcke voldoeningen , aen

baer belangen te verbinden. Maer dconderban- Vcidras

delin^eiulfchen Vranckrijck en Brandenburgb ,
t^u«chen

wierdt foo feer aengedrongen , dat de felve haett ^enburg

tot een volkovnen beflayt gekomen is ;
zijnde cn

een van de voomaemfte Ingrediënten daer van ,
vrancK-

dat Brandenburgb de Siaetlche zijde fou hebben
te
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220 Daden V4Hfijn Hoogheyt
te verlaten, Tonder evenwel verplicht te zijn ecnr
ge ftrijdige pariye aen te nemen ; waer voor hec
fal worden weder gegeven , a! wat hem in he
Hartoghdom van Kleef, en de Gracffchappei
vander Marck en Ravensbergh, was afgenomen
blijvende fijne Wapenen, tot befcherminge vat
fijne Staten, tegen de Bilfchoppen van Keulei
en Miinfter , gerechtight.

De Kcylcr , foo wel als Brandenburgh , nier
fijne troepen te rugge getrocken , fchreef daei
over een beleefden Brief, in de welcke defe Re-
traite difavoueerde , mee toefegginge van op het
vigourcutte, de deflTeynen en aenHagen vai
Vranckrijck

, voorraen te fullen rraverfeeren , e
tegcngaen. Waer op hem, van wegeo den Staet

,

in beleefde termen genntwoort is.

Op den elfden van defèMaenc, hebben h.ier
Hoog Mog. , bevindende dat de Vyanden van
defe Staet. met alderhande Waren van contra-
bande, verforgbt en verfterckt wkrden , foo door
ingefetenen van defe Staet, als andere on^cydige
Koningen

, Vorften en Staten, daer in by Placca-
te

, foo veel als mogelijck was , willen voorficn

,

verklarende voor verbeurt alle foodanige Waven,
Goederen en Scheepen

, die, en van wie die oock
fouden mogen zijn, die den Vyanden wierden
toegevoert , en achterhaelt . *t zy door »s Landts
Oorlogh Scheepen, of byfondere Commime-
vaerders.

Op dentwaelfden April, is fijnHoogheycdc
Prmcevan Orangien , hebbende voor heen fijn
aticheyt van de Hecien Sweedfche Mediateurs
genomen

, en de Complementen der Grooten
ontfangen, desmiddaghs lenelf auren, uytden
Hage naer Zeeland vertrocken, komende op den

Jf-
jcg^"« den avond ter Veere , van waer hy na

Middelburgh is gereden, en aldaenen elf uren

aen-

Mi
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De Trins van Orangien. 21

1

acneekomcn is.doendc den Penfionaris aenftonts

&evan fijn aenkomft hebben, die terftont

fiine Hoogheyi quan:> begroeten en verwcUeko-

Sen TenTe Vergaderinge der Staten .
legen des

Tnder'en daeghs naer den middagh .
dede beleg-

gen. Aldaer, hebbende alle de noodige bewcrc-

kingen uytgevocrt , en gehjck in Hollandt de al-

ectSeene Amneftie vaftgeftelt , is fijn Hoogheyt

Saer Vlacnderen verirocken , en tot S uys aenge-

komen, vanwacr. nadathy aldaer al de Sterck-

ten en Veftingehadde bcfien. hy fich tiaer Aer-

dcnbureh begeven heeft, alwaer van dc Jonge

Dochters, fijn Hoogheyt de Sleutelen, en cenige

aerdigheden aengeboden wierden. V an daer ging

hv naer Yfendiiek , voort op Bergen op den

Zoom . en foo op Breda . en feo den 22. over

Heufden naer 's Hartogenbofch ; van waer hy

noch dien felven avond te^ elf uren verirocken

is , wanneer door het loflen van het Gelchut ,
de

Chaloupcn die op het Boflche velt kruyften, mes

wetende wat het Ichieten te beduyden hadde ,
in

alarm geraccki zijn ; die, meynende dat het leyn-

fchooien waren . fich tot tegenweer vervaerdigh-

den , het welcke al yemanis leven hectt gekort .

na men betichte , aiccr de misflagh bekent was.

Alfoo is fijne Hoogheyt over Gorcum, den 23.

van defe Maent , des avonds wederom in den

Hacgh gekomen . hebbende op alles nu goeden

acht genomen , en over al noodige ordere gettelt.

Terwijl waren de Franlcben tot üytrecbt iecr

doende met hun horden, vlotten, biesbruggen»

lecne fchuyten , en andere belaghehjckeioeru-

ftingcn, daerfeden Hollanderen over het water

mede dachten te komen befoecken. Maer van

meerder gevolg was het Placcaet van haer Hoog

Mog. tegen de Mortepayen.ter gclegeniheyt van

defe nieuwe recreutetingen ,
geemaneert en ver-

kondight. O"^^^*
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2.11 Daden vanfijn Hoogheji

Ondertuflchcn zijn op den i8. eenige troep*

uyt Deventer ,Swol ^Haffelt en Steenwijck, c

Drenthe ingetrockcn , daerfc de Poft van h<

Mun- Huys te Echten , op het weJcke de Heer Raber
fter- bauptbe(ct:ingegelegthadde, aengevallen zijn

byhct die van binnen hebben fich dapper geweert , cc

Huys tc dat fy eenige onderftandt verkregefi , met h<

Echten welckc fy op de Bilfchopfchc uytgevallen zijn

gen.*"
^" ^^^^^ opgeflagen hebben, blijvende vet.

van de fclve op dc plaets , en de andere door d

vlucht ontkomende. Maer op den 21. heeft d
Vyand óyt Steen wijck, met joo Mannen de»;

aenval hervat , komende felfs tot binnen de Co
trefcharpen , wanneet die van binnen dc Poo
openden , als of fy den Vyand wilden binnen la

ten , die daer op met groot gcweidt aendrongh
maer uyt dry Stucken met Ichtoot geladen , foc

danigh begroet wierdt , dattct veel ter aerden vi

len , en de reft op een nieu het hafenpadt koos
van dc welckc noch eenige gevangen zijn gewor-
den,

Buyt- Die van Maeftricht roaeckten oock noch dae
loopers

lijcks goeden buyt. Een paityc van elfmannen

Mac- brocht tien Franfchen binnen, dicfe by Roer
ftucht. monde hadden aengetrofFen , hebbende defe noc

twee van hunne mackcrs op de plaets laten leg-

gen. DeRitmeefter Wranget bad oock een bra-

ven bayt bebaeit, die met fi)n byhebbende troep,

omtrent Spiers , vijf of fes hooge Bevelhebbereo
gevangen kreegh, benefFcns eenige hand-paerden
en fware Valiefcn , en qualijck wetende, hoe met
defen buyt te recht te komen , eerft na Lotharin-
gen , van daer na den Palts , voorts door Worms
den Rhijn langhs, nacr het Landt vander Marck
getogen is , al waer een Keulfche partye ontmoe
tcnde , hy met de felve handt-geroeen geworde
is , maer onrquani dc felve met dry van de voor-

naemft«:



Ve Trms van Orangm.

I

aemftc gevangenen , die hy naer Hameien , als

en neutrale en onzijdige pUeis, voerde; roacr

y wierdtaldaerinarreft gehouden, en fijn gc-

angens vry geftelt ;
zijnde te beklagen dat hem

ienbuyt, daer hy aireets foo veel om geleden

iadde , op defe wijfc ontnomen is geworden,

icn andere partye van bet Spaenfch Reginncnc

•anden Prince vanSalms. een gelijckc party»

Jranfchen binnen Maeftricht, en een andere een

Oirre met Scuck-goederen rijckelijck geladen ,

jencffens vier gevangene , uyt het Stift Keulen

>ebaelt. Op den 20 quamen vier fchuytcn met
^ J^yt

Soldaten uyt Ouwater tot omtrent Har melen , ^^'^^j:

alwaer fy een deel van de befettinge \n Woerden

9ntmoetcn , van de weicke fy fommige onder de

voet fchooten , en de reft op de vlucht dreven ,

keerende met eenigen buy t weder te rugge. Des

anderen daeghs wierden ^00 Man uyi Uytrecht

gcfchicktom de Staetfche van daer te verdrijven,

doch dcfe hadden hen niet gewacht : de Fran-

fchen ftaken doer een Boeren huys in brandt , ge-

Hjckfe oock al de Boeren huyfen tuflchen de Seg-

Tclder Wate»- molen ea het Dorp , makende w«I

een getal van 100 uvt , verbranden , ofom verre

haelden , om niet weder op het onvoorfienftc van

de Stactfche overvallen te worden. Tot vergel-

dinge Tand ëe G^ave van Hornes , den Hariog van

Luxemburg een Sloep, met verfchcydc rare Vifch,

Citroenen. Glafcn, en andere ververfchinge en

crdighedentoe.
i Toenvertrock oock de Hartog van Aio»JmoM/ö Mon»

met een groot gevolgh van Edelen, naer Vranck- "'^"['^/^j^

rijck, om den felven Koninck in fijn naeftc Cam- ^j^^^^

pagne en Veldtocht te dienen. van

Óp den 24. van defe Maent ,
gcraeckten negen Xf^J^^'

Booc?gefellen van de Kruylfers op het Bolfche- ^''^ *

velt, met een party Franfchen van Crevecoeur

,

wel
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wel vijftigh fterck zijnde , aen het fpel , van wo
kc laetttc vier dood gebleven, en verfcheyden )

.

quetft zijn , alleen ilfer een Bootsgefel gein.

velt , de andere zijn alle behouden weder 2tt

boon gekomen > wanneer op deleJve tijdt d

een party van 200 Mannen, twaeif Karren
goederen binnen den Bofcb wierden gebrac

die van Luyck na de Giaefgingen.
Vrieflandt leed omtrent dees rijdt bei meet'

gevaer, om door de BiflTchoplcbe overvallen 1

worden » waer over tot befchermingc van de f*.

ve Provintie , de Heer Vorlt Maurit:( , met ci

goedtaental Voleks , meett te paerd , daer h

gefonden is , om als Veld-Marichaick , een alj

meen gefagh over het Krijgsvoick van Vrieflaii

en Groeningen,maer by fonderlijck over dc Hc
iandtfche troupen , die hy aldaer foa vinden

,

voeren , waer door degeicbillen , die dus !anj

over het oppcr-bevel , in Vriefland gefweefc hat

den, weghgenomen, en het onderlinge onU
ftandt van die twee Landtfchappen verfceck

wierdt, fonder evenwel in ma'kanders recht

treden, blijvende de Hctre i{abcnhaupt in Gïo
ningen , en de Heere Aytua in Vrieflandt

,

Krijghsvolck als Luytenanf Generalen te com
manderen , en wordende in beyde die Provintict

beforght , al wat tot hun befcherminghe moe
noodigh zijn; daer by komende een algcmee
opbodt der Landtlaien in die Provincie , om bin

nen den tijdt van 14 dagen, meteen Snaphaeno
Pieck vaerdigh te zijn , mogende van de Piecke-

niershei darde gedeelte volftaen, met een Pol;

en prop daer op.

Vlaenderen en Zeelandt aen de andere zijde

hadden het meefte gevaer van de Franfchen er

Engelfchen te verwachten, waer heen oock alj

Gencrae] cn Chef, om opalJesnoodigeord-r
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De Trim van Orattgien . 12^

- ftellen, de Heer mrtsi ,
Veld-Marfcbakk, met wirtz

eniehe troepen te voec en le paerdt gefonden |=et^tot

vierd, die het binnen konen iijd aldaer in een ge- ^.^^^

venfcbie ftaec van befchcrminge gebracht beett , van

loende Ooltburgh , met ceni>;e Schanilen daer zcc-^^

jimrent acchien , d'andere verftcrcken j en den
^^^^^^

uden-marien andere Polders onder water fet- deren.

. De Poften waren oock van feer goede Gom-
nandanten voorfien. Tot Sluys was Gouverneur

ie Heer vsn de Lec(j j tot Aerdcnburgh de Vtce

Umpted'Aré, in het afzijn van Spindelet» dic C on:i-

ncleur v.iu Walcheren wasgemaecki ; tor Phi-

pijnc.i iagh Trimkslman , in de plaets van Scott^

üie ler ooiiaeck van fijn onpaflelijckheyt , fijn

'

iienft badde afgcftaen ; op bet Sas van Gent lagh

'aun^nault, in de plaets van den Heer Mdijon

„eufvs , dic afgefei is ^ tot Yfendijck was de Lton-

ite i toi Liefkenshoek de Waffy, in de juflerfcbants

$Ml\ cMi foo voorts op de andere Poften van Axel

,ier Neufe , Moerfpoy , en Biervliet, andere Man-

; öcn van beproefde trouwe endapperheyi.

D Heere GracfV4W Wddsck, Veld-Marfcbalk,

a -e het in Hollandt , en op de Grenlen van

„rabandt waer nemen, door wiens byfondere Wal-

, yver en naerftighey t , de Sterckten en vaftighe-

Jen der Poften feer verbetert waren .
byfonder- „inRh

;li)ckaendeNieuwerbrugge, daer hel werckge-
-

noeglacm tot fijn volkomeniheyi gebracht wiert;

en dc Knjghs-iroepen feer verbetert ,
engeoef-

^ïiider gemaeckt waren. De Grave vm Hornes

as , ter oorlacck van het afwefcn van den Heer

trt:{ , in het Commandement van Gorcum ge-

fteh , en fijn Heer Broeder weder in fijn Com-
mandement tot Oudewater : en de Graef van

Styrum r\^m rot Mayden de Poft van den ouden

\on\ Maurtts waer.

Opdefe wiife was het met de ftaetvao Oor-

van HoU
Inndt

bclklt:
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logh gelegen. Wy moeten oock nu de ftaet

'

den Vredehandel eens opnemen.
Sa!<en Hier voor js gefegbt dat (kh hare Hoogh M

van den gende de Stade Aken , tot een handel- plaets

haadd. ii^^^" gevallen. Hier op dan wierden de Pafpof*.

ten voor de Bedi«naers , die aldaer verlchijnn

fouden
, vervaerdight, en de felve uyt Viano

rijck cn En^clandt oock overgefonden : alleeqj

maeckce de Koninck van Vtanckrijck cxcepp
tegens den perlbon van den Heere van R^nftvoWy

als oordeelende defelve tegenwoordigh een vi
fijne Onderfatcn , door hei overwinnen van t

Provincie van LJytrecht , te zijn, in de welcke fr

ne meefte goederen gelegen waren , weygere
hem daeromme op de Vrede-handelinge te o
fangen , het welcke men alhier, om geen meer
verwijderinge te veroorfaken , foo liet voor
gaen.

OndertulTchen hadden de Heercn Bemidd»
laers noch fterck I in Engeland, op hetftuck^
de Wapenfchoxfinge aengehouden waer over

op den i8. by Memorie haer Hoog Mogend
kennen gaven , boe dat fy uyt Engelandt tot a

Enge- woort hadden bekomen, dat de aenbiedinge vs
landt gen (tilftandc van Wapenen , hen nu ontijdig;

ftimant ^^^^ quam , dat oock defelve de Vrede^handf-

van Wa- geen gewicht konde bybrengen. behalven dat dt

penen felve noch onder eenigc rettridtie en beknypin
gen aengeboden wierd. Over het welcke de Mt
diatertrtn verklaerden feer ontfet te zijn ; vooi

namentlijclt in aenmerckinge van het gevaer

waer mede defe Stact deswegen gedreygt wierd

waren derhalven nochmael gclint daervolftan

dighlijcktoetearbeyden ; geliickfeoock niet al

leen met de jonghfte Port daer over hadden ge
fchreven , maer met eenen beflooten dat een vai

hen beyde naer Engeland fouovergaen^ omm|
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n„e tnooghlijckheyi , die ftilftand tc bewetckcn

,

'tfoeckcnde dat derhal ven haer Hoogh Mog.de

••Dorwaerdcn van de ftilftandt, wat ruymer ge-

efden op te geven ; zijnde die als volght

:

1. Dat den tijtit der twee Maanden, gcdeflinecrt tot

!' ''.'nStilftant , fijn begin neme van den dagh der Publica-

i;, ende van dic ure afgereeckent werde.

^ i. Dat delimitatic ter Zee ten minllen fich ftrecke

»i)tde Caap van S. Vincent , of tot d'engte van Gibralter

;

M dat den tijdtvan StiHlandt der AVapcncn (ijn begin

in de refpedive Plaetlcn , op feeckcre dagen ot

n, v;m dendaghder Publjcaticaftereeckenen,

op foodanigcn voet , ofte oock korter , foo het

.ocnhjck is ,als by het Tradaet van Breda , na de diftan-

1 ydcr plactfe vaft gcftelt is j dat die oock met cyn-

fcxpirere, ten zv na verloop van twee volle Maan-

recckent van den tijdt,dat op yder plactfe den Stil-

. efleftivclijck zal wefeh genotificeert , foo dat van

;nnctten tijdt af der Notificatie , de uytrecckeninge der
'

se Maanden , na de diverfiteyt Tan plactfen ,
prccijs fal

«ten vall ftaen , en de continuatie van dien zonder

_iige infraftic geobfeiveert werden.

wfv aldien her den Koningen mochte believen den

Tijdtvnn de prolongatie desStilftants te ftellen aan het

" «vinden der Me'diateuren, invoegen dat hun na expi-

.ie der v oorfchrevcn twee Maendcn , ofwc) foo wan-

:cr die ten eynde beginnen te loopen,vry fal üaan dien

JlÜandt foowy t te extenderen, als de bevorderinge van

le Vredehandelinge zal fchijnente vereifchen,wcnfchcn

Hecren Ambafladeurs,tc weten, ot Haer Hoog. Mpg.

t fouden konncn goet vinden 5 voor uyt haer Confent

st toe te verkenen ?

4. Dat ftrax na de Notificatie van dat de Koningen

iparigh zullen hebben bewilligt in den Stilftandt van

apcnen, of wel den dagh der Publicatie noch niet

-iochtc wefcn beraemt,de Commiffie-vaerdersjdie men

Jlapcrs noemt , fullen werden belet Zeyl te maken-endc

,d in Zee le lopen : ende fulcks op dat de veyligheydt van de

Pi Zte,
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Zee^geduyrcnde den Stilftandc y op alle mogclijckc nr--

nierc werdc bevordert.

Waar op den volgenden dagh de Heeren Med^

teuren Antwoort is toegevoegt , \vcrdendc fecr bedart

voor de aangewenden arbeyd en aanbiedinge van ii

moeyelijckcn rey fc : en is vooits het eer^c geconfêntec

mits de publicatie binnen veertien dagen naar het fluyt

van den Scilftant gefchiede y en onder den Stilftant gc^

communicatie noch Commercie tulTchen Partyen geds

ven werde^ als met behoorlijcke Pafpoort : en dat de C
allieerden daarin begrepen werden. Het tweede is tc

geftaan; en op het derde geantwoort, dat Haar Hc
xMo. fbodanigen Confent niet konncn dragen , fond

communicatie van de Particuliere Provinciën , en
Hoog-geallieefde van den Staat ; doch wei vcrfekerc

dat in cas van foodaanigen Prolongatie > defen Staat i

gebrekigh fal bh]ven in iets wat tot bevordcringe

den Vrede dienen magh : Het vierde toegeftann^mits i

partyen ^foo ten aanfien van Gapers als Öorlog-fchef

van gelijcken gefchiede.

De Heeren Mediateuren bleven op anrwoorj
uyt Engelandc, noch eenige dagen tewachiei
maer de ftilftand van wapenen wicrd als doe daP
glad afgcflageni gelijck de Heeren Bemiddelaei,

in een Conferentie op den 29. met hacr Hoo^
Mog. Gecommiitcerdcn gehouden ^ bekent gi?

maeckt hebben ; waer op der felver Audieni^
van affcheyt legen den 2. Mey gearrefteert is.

Op het laetfte vandefeMaenc, bleef voor
Revier vaa Lilfabon een Franfch Ooft-IndifC
Vaerder, ophebbende 120 Mannen, en feer rijo

geladen zijnde ; met de welckede Directeur C
ron^ die voor fich fel ven daer een grootc rijd

dom in had , toekomen was, hebbende rapport b
(ich, hoe de Franfcben in Indieo de Sterkie Triri

qucneinale en S^Thomc, den Nederlanderc
ontnomen hadden 5 waer van het verhaJ foodr
nigh is

:

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



J)e Prins van Orangicri» 229

XTR A C T uyc een Brief van den Fyanfen

Cotiful tot Liffabon. acn een van fijn Vrïcn-

den ,
gcdatcerulcn $. Ajjril. .

My n Hr. -
-

^^heb figoede enqnade tijdingen uyt Indien meden

Men. £erjielijc{p;eetghy ïvei , d>tt Monfieur de U
fJaye bet Fort van Trinqttenemale y

gelegen aen de

UTeft kufivan 't EyUnt Ceylon y
op 8 Graden tngeno-

mnheeft, maer op den 8 Oclober, liep het gerucht, dat de

Mandcrs de onfe daer uytgedreven hadden ;
en naer

^eapparentiefcheen defetijdiftgh ivaeraclmgh, doch men

td daer noch geen confirmatie van. Ohy weet oock^wel,

^SintThoméop deCaflvAn Cormandel op 13 Graden

Noorder breete gelegen is, Maer mogelijci^enmet ohy

niet , datgefeyden Monpeur de laHap die plaetsJonder

^ÊMerals vijfMan fc -verlufcn , -verovert , en eengoet Gu-

^Hn//oen van 5 a öon. man daeringeleyt heeft
^

Deje

BHiefj tposvoor twaelf j, ren noch aen d: Portugijfen ^
die

Hefelve vryfterch^gemaeckt hadden : dcfelveleyt tvelge-

'

j , e» IJ overvloedigh van vivres en andere behoef-

den , cnmen fat mackelijck^n foo veel Contributie?»

'cn trecken , omhet Garnifoen te onderhouden J maer

fal genoegfame Munitie van Oorlogh denvaerts moe-

• tenfenden. Sommige van de nalurige J^oningen hebben

"^khin'tP^elt begeven, om gedachte pUet s weder tebe-

,„.- .nachtigenj maer mengeloojtnietdatyets opdoenfullen.

V, De I{ufi is goet en effen ,
geduerettde negen Maenden in

L
|
*t]aer ; maer gedurende de dry mdere Maenden moeten

\\ de Schepen van daer vertrechny om datter geen Haven

ii. Goa, de PortzigiefentoeJ{omende ,
leytnietvervan

iaer iWerwaertt Mojifteur de ia Haye ftjne vtjfoverige

. Schepengefondenheeft , om fich aldaer te repareren , en

gedurende de quadetijdt op te honden. Dem.OHober
fondgefeyden Monfieur de la Haye het Schip de ]ulinr

naer rrauckrijck^, om tijdingbaen den J{oninghtc bren^

gen^'van't veroveren van defe plaets. Den DireEleur

CcLronhadfieh daer op inge/checpt, met een groote Kjjcl^

"'om vxn Peerlen , Diamanteny en andere kojie. ijcP^^eden,

i* 2 di9
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230 I> iden vanfijn Hoogheyt

diemenfeytmcer aUeen Aïillioen oedroegen ^ dat ito

geloven is
^
nyt %o Peerlen^dic hem daerin 't Landt >

de i ^000 grdden.^ het flHcI\gel\oJl hebben^ Gedachte

heefteen vry voorfpoedige I{ej^fe gehad ^ totaendi ?

•vandefe I{ivier
, b) aldien een rampfaLigen Portugy

Lootxman het felve op de Efcachopes niet en hadde

verongelticken ^ ^villende het Schip tegen Ji^int en

binnen brengen ^)Xfaer door 'tfelve op de klippen geraet

en in hondcrt fiack^en fliet ^fonder hoop > dat daeryets\

der van terecht fxl komen. Den Direcïeur felfy dk

groote kennis Vdn de /ndifchc faJ\cnhad y heeft het le\

daer by ingcfchoten , allefijne goederen verloren
, uyi

nomenfijn Soon ^ die nevens omtrent 100 Matrofen A
i<^k.y by nacht

^ naermijnbefie vermogen , met Sloepen i

cpviffen y
geberght is. Daer en boven T^jn noch twee <

pitcyneriynamcntliijch^D Inliet en Langmliet .nevens de)

(ie Offtcierca • den Secretar s van orfen Envoyé
,

fleur f\enier^ die den Heer Caron wa^sgaen befoecJ^en

voch omtrent twintigh Bootsgefellen gebleven. Maer
te beklagen if , is datgeen Papieren

, nochyemant y dieii

r/igt kennis van fal^cn heeft ^
geberght is ^ alt alleen 1?

CapHcijny d;e g^oede reden van alles ivcct tegevcn^ en di^

halven naerV rancl\^ljcf\^ gefonden is De overgebfevi

Matrofen heb ick^ rveder doen hoeden y en van alles*

fien^ alfoj fkh geheel naeck^ gefzlveert hadden.

neMacrofen die van dit Schip j?;eberf:hr

. , biachten tot bericht , datfyi komende
Goa, aen bet Êylandt S^. Helena waren aenj

weeft, niaerdatfe foo harft htft Ancker nici bj

den laten vallen , of fy onrdf^kten vijf kloeci

Scheepen # hebbcndr Franfchc V^^ag^enop
,

op hen afquamcn. S'y oordeclende dat het Hc
landers waren

,
g:nc;cn voort , en wierden ccnij

lïiijfen weeghs, doar defelve Scheepen , doch'
vergeefs gtvolght.

Engeifcben tot Lisbon wilden fulcks ged
peloof geven : maer deuijl voor cenigcn riji

vier Oorloghs-'" ' nuyt£ng ' '
'

^
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1

aren waren , oordeelden fy dar het die Scheepen

"ren?diede Fanfchevoor Hollanders geno-

,e„ hadden. Maer twee andere Scbcepen . op

e "eerften luny van S'. Helena tot Pleymouth

engekomen. hielpen hen uyt den droom ; ge-

iende dit volgende' bericht : Dat het Schrp de

4umphrey en'^EUfabeth , S^vocrt door Cap^eyn

{Mei, Me,f«it.door dic van de Engclfche Ooft-

Lriche Compasnre .
in lu y

l"'^:""
, ,n

Iwr na St Helena , met Soldaten ,
Gelchut

,
en

So l'oghs voo raedt . tot verfterckinge van dat

E°.mTtgefonden . aldaerop den .8. November

I ckomenwas.envervolgensdaer alles was

^gewentom het felve weerbacr te nijgen j
en

den 10. December , aldaer vier Duytlche

OoftJndifche Scbeepen op de Reede quamen

mer meer al s 6.o Manrien voo.fien . «^)^
de Vryheyt , Polsb.oeck .

Gotienbuigh, en noch

een ander kleyn Schip ,
zijndem AprU of Mey

t67i uyc Holland gevaren: d.c, komende op

de ordinaire plae.s van delandinge. eon.gearen.

foo van het Land. als van het ich.p H""^Ph«y

en Elifaberh .
befchooten werden ;

doch v.nden-

de het aldaer te heet , het Eyland op andere plaet-

fen aendeden, alwaerie o°ck «ot verlcheyde,^ rey .

fe afgettagen wierd:n , tot dat ly op den ; i Ue

cemb%is .\nden t. lanuary ,67? >
"X'.Tacts

Mannen aen Landt
.
op o''^^,,

L^^r a'n
geworpen hebbende, en de Engelfchen door cUn

gedurigcn atbevt af^ematteert z-incie ,
de Hoj-

landersde hooghten, en vervolgens het hylandt
.

Inkregen. 7i,nde het Fort nadeland-z.jdc met
.

weerbacr. Wacr op de Gouverneur van het Ey- .

landt , en het Volck , f.ch op het Engelfch Sch.p

.

en eei ander de Saraifche Koopman f
dat met noch een Franfch Schip voor teec er de

lali.s , dic voor de Revier van Lisbon ,
als g .-

P 4, i^t,-

'
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2 3 * Daden vanfijn Hoogheyt

feghtis, gebleven is, van Bantam juy ft daer c

de Reede quain , begeven hadden , gaendc gc(

mentlijck des nachts den ecrften January voor
en den i. Juny tot Pieymoutb aenkomende.
üyt de Barbados quam oock omtrent dee:

over Engelandt dit volgende bericht, hoe dat

Engelfcbe hec EyJandt Tabago verovert baddci
van waer de Heer Pteter Conflant , die aldaer h(

bevel hadde , nacr CuralTcJu vertrocken was.

Relaas van 't veroveren van Tabago.

DEn f6. Decemb. i(J7z.fèylde van de Barbados ht
Schip de St' David^ CapiteynPoo/e, met noch
kleyncr Schepen , d lar m gccmbarqiicert was h

Regiment van Tohias Bridfe^ cn arriveerde den 1 8. dit*

aan Tabago ; aanrtond s was heel het Regiment gclan
doch door foute van de Gidfe op een leer gc\ aarlijc

plaats, als of'tmet opfet was ^cfchiet , om alle om halst,

nelpcn ; maar Capiteyn Poole kennifie' hebbende vaj

gevaar, ging tcrrtondt aan Landt , cn perftiadccr
haar met veel mocyte wederom t'fchecp tc gaanrdcn n
Itcn morgen wierden alle door de Booten op een fecu
der plaats aen Landt gcfet, ontrent anderhalfmijl van d<

Forten , fondcr een Man te verliefcn
; zijnde dc Militi<

alle getrockcn naar de plaats daar cerll gclandt waren

;

foo dat nu geen tijt hadden om te keeren na de plaats van
^^^'^^^^ landingcen die te beletten: Het volck gclandt

zijnde, is Capiteyn PooU na binnengezeyrt,cn heeft het
rortgcattaqucer(,maarwierdt wederom dapper begroet,
duurcnde't felve wel vijf uuren, zijnde het Schip feer

ontramponecrt , doch alleen vier Man doot gefchootcn.
Bén ro. en 1 1 ditto was men bcfigh met traceren , cn
%viert het Fort's avondts ten vijfuuren overgeo^cven : Dc
Gevangenen waren by dc 400. en omtrent fox) veelN
-ers.

Hier op volghde nier langh c^aer na bericht va
den Heer Gouverneur Un Domker , op CuralTau
yaa het g?cne door de Fianfchcn aldaer was aen-
gevangcn. jQ^t
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' De Prins van Orangten. 1 3 J

ort verhaal, hoe dat de Franffcn hier aen *t Ey-

iarJt Curalfati t^ijn geUndt , van mtcningt ons te

beflormen, en't Fort in te nemen

Pdcn 13. Macrt, Anno 1673 q"*''"'»^" Franfcn

niet 18. Seylcn,\vacr onder 7. Schepen in 't ^cficht,

en op d;n 14. ditto hebben ontrent iz a lyo.

an gclandt, fooaefideFuych , de Haven van St. Bar-

)ara , als Kraeckebaey , hebbende weer en windt naer

lunnen wcnfch ,flecht Water, en den Stroom o^waerts

ten; op den f(J/s morgens hebben haar met vliegende

«leis vertoont iii *c gcficht van 't Fort , komende aen

hceren tot op't Steene Padr , al offe fin hadden ons

lloegs te beltormenjdan doen op hacr ecnigc fchoo-

y t het Fort wicrdcn gcfchootcnjdie onder hacr neer

n , retireerden wat achter uyt , foo vccfjdat 't Schut

haergcen quact kondc doen, cn compecrdc hun voor

ons gcficht op de Vlackten , by een Kroeg, genaemt Al-

a', cn kort daar aan zonden een lambocr af, met

ievcn van den Generaal Monfr de Baas, die dnarfclf5

Perfoon was commanderende,eyflchcndc het Fort op

,

met alles dat daar aan dependeerde , onpounevnn geen

Qiiartier te fullen geven, wanneer fulcks met fors van

AVnpencn quamen in te nemcn;d3n alfoo ly die van by t-

rccht niet voor hadden , kreegh tot antv\oort,dat van fins

waren ons tot den laetften Mantc defenderen, en dat

men hunne acnvallen met vrolijckheydt verwachten; en

wr.necr den Tamboer weder buyten gebracht wicrdt

,

vi ihden hem ons Volck met vreughde toe, yha U
i ilnct d'Orange: Den gantfchcn dagh fagh menden

Vyand fcet befigh , al oft hem daar ilcrck maccktc,cnwy
meynden vaftehjck , dat fv ons defe Nacht zouden heb-

ben komen bellormen , dan 't fcheen wel daar toe geen

'ouragie fiillen hebben gchadt.

ben 7 High men hun noch als vooren doende , cn

d^erwicrdcn hier van d'overzijde van de Haven uytge-

commandeende Ruytcrsmet vijfa fes gauwc Vrv-luy-

^en,om den Vyandt te gaen verfpicden , en ick beloofde

üic , foo fv een Fransn .an gevangen kregen , om kondc-

(chap vnn de relegentheydt van onfcn Vyandt tc hebben,

p 5 dat
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234 ly^den vxnfijn Hoogheyt

dat hun ^o.Stuckvan Achten tot ccnVcrccringh zou

gcvenjen op den middngh brachten ly^er twee aan 't Fo.

cn heb hun op mijn beloften voldaenjtegcns den avon

quam'^er ook een overloopcn uyt het Franfe Leger , 6

/eydc daj: van den Generaal qualijck bejegent was

,

datfe groot gebreck van Water en Kolt hadden ^ alz(

niet anders kregen als Vlecfch dat felfs mocftcn fchicte

cn datter weynigh Couragie onder 't Volck was, en ge(

moet om dat Fort met voordeel tekonnen beftormei

maer dat fy eenigh Schut aan Lande wilden brcni^en,oi

ons vaneen Bergh, die hieromtrent Icghr^tebefchictej

cn tot o/ergeven te dwingen j ondertullchcn wenfchte

wy met meer als gemeene couragie , loo van de Burger

Matroofen van de Scheepen ^ als de Soldaten , dat fy oi

mochten attaqueeren j dan daeghs daer acn , zijnde de

i8. Maert^ 'smorgcns , is weder een Ovcrloopcr van de

Vyandt binnengekomen , die rapporteerde^dat den Vy i

andt met fijn gantfche Leger 's avondts te voren was
^

retireert naar de Scheepen met grootc ftilte ^ en vree

datmen haar felfs zoude hebben komen befpringen.

wy kondtfchap van hun gclcgentheydt en Macht hadd

gekregcn^daar op zijneen party v-m onfê Burgcrs^en dei

Capitcyn Pie ter Afarcufi^. zijnde een Zeeuwfchc Ka
per 5 met fijn Volck hier uyt geloopen naar de Leg
plaets van onfen Vyandr,dicgeruymt vonden,hcbben
daar laten leggen veel gcflacht Vleefch, een party Gra-

nadcn ^ Potten en Ketels , dric a vier Piftolen , een De-

gen en Mantel , als meer andere kleynigheden. Onder-

tuflchen onfc Ruyterye ^ die morgens vroegh van

d'overzijde van defe Haven .^veder uytgereden waren j

vcrvolghdcn den Vyandt tot aen St. Barbara^ die meeft

alle gecmbarqueert waren y en kregen daar van noch vier

gevangen ^ en twee a drie dooden.
Den lp. Maert , ^s morgens vroegh y figcn des

VvandtsVloot onder zcvl s^ien^cn doch ten dat ons noch
bravade voor de Haver) foude maken ^ maer zijn met hun
elf> foo Schepen als Barcken, voorby geloopen , buytcn

fchoots van onsX)anon ^ zonder een fchoot te fchieten s

cn z' jn foo de Weft-punt omgeiteeckcn , ftellende hun-
nen kours na de Kuft ^ \iniola 5 en dan hebben noch

dry
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De Vnm van Orangign, 2 3 f

.Irya vier Barden boven 't Landt ficnfeyien, die appa-

rent naer de Caribife Eylanden de tijdingc van hun RcP-

ontrc gaan brengen ; zoo dat \vy ons op heden , zijnde

en 13. di:o , geheel bevrijdt vinden van onlen V'yandt

,

aer over \vy Godt almachtigh hebben te loven en te

ncken, die ons foowel heeft befchermt, en bidden

Hat ons defelve w 'A Itercken met coiiragie , wanneer wc-

'erom van (lefc of andere Vyandcn mochten geatta-

lecrt worden , gelijck'er van dc Franfc gevangenen ge-

ghtwérdt, dat (ygehoort hadden datter een Engelfc

Vloot aen de Barbados wierdt toegemacckt , om noch

hcrwaerts te komen : Ondertulfchcn moeten de Heeron

nvintlicbbercn van Corryliun devoir doen , om ons

ndcr uytitel te providcren , van gcnocghfamcAmo-
itie van Oorlog , en Viftualic, op dat ons altijdt als ccr-

lijcke Luyden konnenverdefenderen.

Dat Godt almachtigh ons merckelijck genadig is,kon-

ncn \vy dacglijcks genoegh ficn , want wcynign tijdts tc

voren de komftevan den Vyand, zijn hier wel gcarri-

veert twee Gcnuecfche Sche}»cn , eerft Santa Cruz , en

dacr na Santa Carlos , brengende te fiimen over de hon-

dcrt duyfent ftucken van Achten mede, en nu op gifteren

noch een Schip genaemt de Concordia, met 40. duyfent,

M E y.

Op den eerften van defc Macndt , is dc Prince P"»"»

vanCovdé van Kuylenburgh rot Ijyirechi Reko- condé
men, komende van de Vaert, met her Staeten uomr

Jacht, tot aen de Stoirtecghs Poort ;
^eleytdoor tot l'-

den Haitogh van Luxemiurgh , cn andere Groo-
icn : aldacr trad hy , nevens dc Hartogen van ^n-

guin cn Luxcmburgh , en dc Gf ave de Satilt , in een

Karofie . en wierd foo onder het losbranden van

het Gefcbut, cn aldci bande vrcughd«-!ec?*:'.'ncn,

van de Commandant Stoupa . die fijn Hoo^hey

t

di s Stadts fleutelen in een lilvcre rr'n.-otp) n^f-

t

•

-t Hn^,
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fleynyQXï fijn Sv/ager Martens , gebracht ; daer d
naermiddaghs het geheele Guarnifoen , we] aci

doyfent Mannen (terck* voorby irock. Hy troc

op den feften in perfoon naer Naarden , daar h

mede onder het losbranden van bei Gefchut^o
fangen is geworden , cn hebbende alles befic

tight, is weder naer üytrecht gekcerc , daer mt
aenftonts alles tot een acnval op Hoilandt hee

Vruch- begonnen te vervaerdigen. Waer toe op den y
tocht

naermidda|;hs, 600 Mannen uyt Uytred
gecommandeert wierden, die hunnen tocht

o

Breuckelcn narnen , en des nachts van noch
andere gevolght wiciden , bencfFens fo Paerden
die van den Hartogh vanAnguin cu Luxemburg
felfsgeleydtzijn geworden, verwachtende noc(.

meerder verfterckinge , om foo het fcheen , yetr
groots aen te vangen. Sy gaven voor ten minftei

den Hinderdam , Wefop . en hctSlot te Abcou
de, tegelijck te vermeerteren ; macr hebbende
fich eens met al hunne bravaden aen den Hinder
dam vertoont, zijndefe troepen fonder yets ti'

verrichten, weder naer üytrecht getrocken.
Dewijl evenwel ondertulfchen veel Volck

daer omtrent biccf, en eenige Regimenten , al

dat vanLanguedocJi, Campagne, Havarre enPied^
mom, opwaertsaentrocken.en men van een aen-
flagh op Schoonhoven mompelde, wietdt van
de Staetfche zijde, byfondere Ibrge omtrent hei
befcttendcr Poften gedragen

; voornamentlijck
voorl'agh men Gorcum , Schoonhoven , en dc
Plaetfen aen de Vecht wel van belettinghe en
nootwcndigheden i uaertoc oockde Burgeren
en Landfaien , uyt de binnen Steden van Zuyd-
cn Noord- Hoilandt opontboden, en een by=
fondere orde-re tegen alle onwillige geftelt wierd.
Op dien felven dagh , op de weickc Cond

binnen Uytrechr qaam , vertrock dc Koninc'
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an Vrjwckrijck oock uyt fijn Hof te St.Ger- Vertrek

aain. nadaralbereetseenige dagen in het voor- "^^J^^
ffenden van de Ariillery , en een feer koftelijc- st.

;entoeftel, doorgebracht waren. Hy quam op Gei-

len I^ tocKortrijck , alwacr op den 17. de Har-

ogh van Monmouth mede quam , om onder den

rlartogh van Orleans , als Luytenant Generael te

iicnen , die oock op den 1 8^. van Glou te poft

laer het Leger vertrock , en op den 20. daer aen

luam : op welcke dagh fijn Majefteyt toiKort-

rijck , van wcj^en den Grave de Monttrey , door

Om Geronimo Agtum ,
gecomplementcert wierd ,

die oock op den 22. inhcraenfien van bet gani-

fche Leger, den Mofcovifchen AmbalTadeur in

het Veldi le fpracck ftond.

Op den a. van defeMaendt, zijnde Heeren
^^1^^*^

Sweedrfcbe Mediatcuren, door haer Hoogb Mo- van de

gcnde Gedeputeerden , in de cerfte Karoffe van swcedfe

Siaei , met een gevoigh van wel 2^. andere , ter

aenfpraecke van aficbeyt opgehaeic, dacife hun

voorftellinge inde Sweedfche lale deden ; daet

inbettaende, dat fyin het aenvangen van hun Me-
iiatie , eenige onverhoopte frvarigheden , foo omtrent de

fidjlant van Wapenen , als het vajl ftellen van een han-

del plaets > ontmoet hadden. Datfe omtrent denflilftandt>

noch o»feecker waren , doch van hetgeiolgh noch niet t'ee-

nemael i»anhoopten , willende geen gelegerttheydt laten

voorby gaen , o-n (iatwerc\ tot een goet eynde te brengen.

Maer aengaende de plaets van de by-een-kfimjie, waer

heenenff nu reysvaerdigfionden , lagenfy met vreugde dat

tnen over een get^omcn was , alwaer fy verhoopten , door

Codes hulp , niet alleen een billtjc\e Jliljlandt , meer oocJ^

«en eerlijc' e Vrede te bewerc'^'en. Bedanckten voorts den

Staet , dat defelve j}jn Majejleyts 'van Sweden oprechte

genegentheyt t iH der Medtateuren n'el-gemeynde vlijtige

heyt en moeyten , hadden willen erkennen , belovende daer

inne vorder tefhlim volherden en erkennende met danckr

batr"

f
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i j 8 Daden vanfijn Hoogheyt

haerheytdebtleeftheyt , diefe geduerendehun aerm>eff>

hür geneoten kudden.

Waer op de Heer YfirantSy ter Vcrgaderiiij

toen praefiderende , de Heeren in fee» beleeft

termen weder heeft bedanckt* Na defe genome^r

aflcheydt, hebbcnfc met de Gecommiaeerdéj
vandefen Siaet , noch twee Confereniien eii b
€en-komften » met de Gedcpiueerden van d

Staet gehouden , en op den vijfden plechtige a

fcheyt van fijn Hoogheyt en de vordcre Groot
genomen. In gevolgh van het wclcke delelvi:

op den feften door Gedeputeerden , met een aers

üenlijcken fleep van Karoflen , van hun Loge^
tnentzijn atgebaelt , en totaende Hooren Bru
ge uytgcleyd. Maer nacr genonicn aflcheyd, zij

hunne Excellentien weder incognito in den Hae
gekomen, om aldaer noch naerder bcfchcyr uy
Engelandt, aengaendede Wapenlchortfinge , r

le wachten. Macralsfe vernamen, datdeKo
ningen in het weygeren van gefeyde ftilftand ble*)

ven volharden, zijnfcopden 9. naerhet Huy
Viverfteyn , den Heer Silverk^oon toebchoorende
vertrocken , om van daer des anderen daeghs fic

na de handel-plaeis te begeven.

De Franfchen uy t Crevecoeur , meenden om
trent Vlijmen op den Dijck, een Baciery op t

werpen , maer des avonts wierden 80. Manne
uyt den Boich daer heen gecommandeert, die d

anderen dacgs 's morgens met hen hand-gemee
Ticffen wierden j maer alfoo de Franfchen wel by de fo
by den fterck Waren , zij n de Staetfe geretireert , maer d

tot^viij-
Gouverneur van dan Bofch fandt hen noch 4.00

m«n. Man te hulp , die den Vyandt met verlies weder
te ru^ge gedreven, en aldus hun voornemen doen
ftaeekcn hebben.

Op den 7. May waren 40. Franfche Ruyte
uyt Crevetoïur, opwegh, om het Dorp Sufte

ren
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9

JO t in de Baronny van Breda , te verbranden

,

m dat het felfde in gebrecckevan haerconiri-

uiie bleef : maer het GuarniToen van Breda daer

ennifTe van hebbende , is terftont een troep, van

20 Paerden, onder den jongen Graefv/i» Styrum,

titrttsvan UaJJau^ daer heen gecommandeerr

,

i.. ic de Franfchen omtrent Eyndhoven aenirof-

1^ ;n. Dele door de menigte fich vermeeftert fien-

>e, verlieten hunne Paerden , en begaven fich op ^^"^^

lenfeccker Huys , vanwaer, als uyteen bcqua-

irafpoft, fy fich dapper weerden, en veel van de

iltaetfe om verre fchooten j maer wierden eyn-

lelijck, waer het verlies van cenige van de hunne,

iyiedwongcn fich op difcretie over te geven , en

By

en.

KijnaUoo binnen Breda gevangen gebracht. De longe

fconge Gracf van Styrt^m i«; van de onfe daer geble-

w
jonge Gl_.. „ - vansty*
ren , en Graef P/»<;^x;<iii i^ajfau in de fchouder ge- rum ge-

ijueift , ttaende de iitaei dan defe gevangens duer fchoo-

jenoegh. Toen wierdi oock de Colonel B<iw-

•)bield , over het verlaten van fijn Pol^ tot Amcy- Bam-

Ie, in arrert genomen , zijnde een wijl op bet P'^ie'^i

.Huys te Langerack , en daer na naer den Hage in fgn!"'

||ie Caftelenye gebracht : maer daer na naer het

Leger van fijn Hoogbeyt gevoert. Vijf Marinen
?an de befettinge van Heufden , kregen rot Op-
hcufden vijf FranfcheSauvegarden voor , die na tinjr'by

een klcyne tegenftand om quartier riepen , waer Opheuf-

op de Marinen twee van de hunne aflondcn om
:dc gevangens af te halen; maer een van de Sau-

vegardes, tegen het gegeven quartier , fchoot een

ivan de Mannen met fijn Pittool het ooghuyt,
waer op de andere dry daer op weder in vielen t

aaeckten vier van defe Franfchen ter neer.en na-
men den vijfden gevanckelijck mede. Sy von-

i-den by defe fchrapers 3900 guldens aen goudt. Andere

TotTienhoven , viel oockopdien f<^'^'^" ^ii^^^»
^-^^nl

CCQ ontmoeiingh van thien Franfchen legen thien

Siaet-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó
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Staeifche. De Staetfche vermoedende datter me-

Franfchen achter waren , ftelden een van de he

re op een toepas , om in lijdt ran noot daer c\

doorkomen en retraite te vinden , cn gingen m
hun negenen op dc i o Franfchen los , daerfe ae-

ftonts viet van onder de voet fchootcn , en alfo

de fes overige gevangen namen , fonder yema:

van hun voick verlooren te hebben.
tJytloo- Qp den 9. IS de Luytenant Admirael de

5c Ho?" n^^f b'cheepcn die gereedt waren, uyt de M
ïandfche in Zee gefteecken , terwijl ter feiver tijdt me»
Vloot, de Scheepen die in Texel vaerdigh lagen , uy

liepen , hebbende behalven de Branders oock e<

nige Sinckers by fich. Dele by een geraeckr, zi

op den ïo. van defc Maent voor Schoonevelc

komen , makende te (amen een Vloot van o

trencdeóoZeylen uyt : ondertuffchen waren c

meefte fware Scheepen van Amfterdam, door h'

]aege water verhindert om over Pampus te kc

men, en die van de andere Kamers noch ten met

ften deel ongercedt.

Evenwel is de Admirael met defc Vloot

,

den elfden, meteen brave voordewind, nad

Reviere van Londen overgefteecken. zeylend

op den 12. des morgens ten 9. uren , door de Ba

van Alborough, en dien avondt achter de Bard

fey Sandcn ten ancker komende. Eenige Scbepe

van daer de Rivier opzeylende, bevonden ds

daer 30. kloecke Scheepen inordere, cngcreci

om af te komen , Jagen
;

zijnde vorders tegei

alle geweldi wel verforghtj (bo dat de Siaetfei

door Branders, Sinckers, noch anderfints , yei

voord'welighs fagen te verrichten , waer door di

Staetfche Vloot fich weder te rugge na Scboone
velt begeven heeft , daerfe dagelijcks met vat

nieus bykomende Scheepen, en voornamentlijcl

op den 28. met het aenkomen van den Luytenao

Adiiii
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kdir.irael Ticmp , bcneftcns de fwaei fte Scheepirn

[an Arnfteldam verftercki wierd ,
groeyende al-

p^o baeftelijck toe een machtige Vlooi aen. Sijn

ïoogheyi, cm de Bevelhebberen en gcmeene
eden le moedigen, heefr goed gevonden defc

oi^enden Brief acn den Heer Adiiiiracl te laten

floopcn.

Edele^ Gcfirenge, Lieve, Vrome^ Befonderc.

^1 7 l^^-^^^^^^^^^^A^^ ' faken van Landt cns^

vV hadden gelaten de faculteyt , om ons na 's Landts

'loot te vervoegen , en > vernoegen te hebben van daar hy

m tefienfoo veel eerlijcke Patriotten , die cordatelyct^ dê

tdt aan '/ werckflaan , om '/ Vaderlandt tegens Vyand^

^fckgevfeldt te helpen deelden; de aanfienlijchf Zeemacht

felcke len dien eynde hy eên rverdt gebracht , is een van dê

oodtge en conjiderabele middelen , die tot behoudenijfe van
ta:it aengewent roerden , en is dicnvolgende te hopen , dat

'iê aemmrckinge nieuwe vigeurfalgeven aen deCouragit

fan diegene die de eer hebben van datfe aen haer werdt toe^

wtrouTct. Be oogcn en de harten van alle de Ingefetenen

mn Landt , j^a van de Chrijien Wirelty ztjn dacr henen

ment , en obferveren met groote reftexie 'tgeen metdefel--

jevoor/ichteljck en kloeckmoediglijck^^ ofandersfalwerden

iernomen en uytgevoert. En ware het overfnlcks van de

iterjle infamieydatyemandt aenfijnplichtfifudeontbreec--

\en opfio een doorluchtighTonneel] wy verwachtenfulcks

üet , masr in tegendeel dat doêr het doorluchtigh en kl^eck^

^eleydt van uwe , en van die gene die by hem zijn in defc

levaarlijcke conpinBure , een nieuwe luyfier aen de eer by

ffe Natie ter Zee bevochten^ onder Gedes zwegenfalwerden

oegebracht'y en dat/y oorfaack,fnUen hebben om haer te

vtrblyden , enwy met haar , vangezegende Inftrumenten

zijn gewetJl , tot het bewerij{en van eengoede uytkomfie

in orfe goede fake Pfy fullen betrachten dat diegene , die

haarhjjelijckfdlen hebben gcqueten^dancktljicl{geloont en
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gevordert werden, en datgene extraordinaire goede aSt't

Mijven fonder extraordinaire vergeldtnge. Monfr.gelte'

alle die onde> de Vlagge zijn y van de mee(Ie tot de fntnft

des te verfeeckeren, en tegelijck^een yeder in tefcherpen , d

geen hope van ongeftr^ftheyt overigh (al zijn aendiege

die buiten verwachtinge haer aen eenige wandevoiren zo

den fcbuldigh maken , wefenUe de ferieufe intentie lan-

Jieeren Staten , en de mijne , dat tegensfoodamge de Vi-

diendeftraffe ,
volgens rtgeur van den Artijckel-brief ,\

Mndere Ordres van't Landt zonder eentge aemihfteco

niventie «xacielijckenpromptelijc'\ te werdengeexecute^

zoo dat aan de geen die/ich lafhert ig , en anders als t

hraaf^oldaat , en Zeeman , voorden Vyandt faUrage

niets foogevaarltjck als de Havenen van den Staet ,
dt

h nutf4 konnen ontgaan, noch deftraffe handt van'-

Jufiftie, mch devloeck endehaet vanfijnMedeburget

die op hemfal vallen en blijven. Wy belooven ons dat n

mandt enfal willen vaüen infoodanigh een verderf, ma

dat een yder met bffeltjckenyver en gemoet in defe impo

tante tijdenfich extraordinarii fal evertueren, en dat Gt>J

uytdea Hemel [elve fal zegenenten beflen vantVadt

landt, en tot onfltrjfelijckf^ere aen diegene» die'tfel

troHwhertighhj<k gedient zullen hebben. lc\ bidie Go

V , en alle die hy hem zijn , te houden in fijn heyligepr

teStie.

Onderftondt

In 't Grdveuhag*

den 22. Mty ,

VE.goedtw. Vriendtj

Ende was getecckcnt

,

G. PriNC£ d'ORANG

Met de ftaet cn ^elegembeydt van Land

Oorloghs Zee-macht, des felfs getal en Bevè^

hebberen, was bet aldus gelegen.

Ond
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Inder 't Erquadre van de Lr. Adn^incl de Kuyter , de

,^loot in Chef commanderende , zijn befcheydcn defc onder-

llacnde ^ voerende alle de Wimpel van de Groote Steng,

Fregatttn.

lan Snellen , Vyit^ehu
Ewick, £dim.

Mcgang > Dêmiaten.

Corn.vandrr Kouwen, Schhdam.

Branders,

Tan DaniclU. vaa K\\i\,deLoHW7f€^

Abrjir vim Co\'ti^v,de*iïackrno€r.

Drrckiic Munnick,^/^ Mand.
Lcnce Harmcnfz. 7(/r^^ Kerd'.

Gerret Ha!t'kaag/t 'jS^/V St.Vieter.

Willeni OüdCjde Eenhoorn.

lan lanfx.Boomejrf^r SalmAndcr^

Wybrant RarenTfz,

Advijs^Ja(.hten.

Abram Tacinian, lyacr.

Gcrrct Koor, den Eenhcoml

Acrnout \.cViTï\^r.dcjonge Maria.

ric'ter dc Moor, - . • • •

Dr) Galjoots.

Tcunis lacoblz, St. M:ry.

lan Cornelifz. Looi/er.

IcUc Albcrtfz. de Vtjfer.

^Officteren. Schepen.

dcRuytcr, 'Dt y.Tovintkn.

jttujnt ^Ad*nirael

van Nes . ^'De Eendracht,

ci Adm. dc Uefdc , De Vrjheyt

Lout by Nxcht

vao Nes, Df M^e^ivéin Dort.

wwa^J.van Mcuwcn.Ti ^

pil. Corn» de Liefdc,G^i.i^

Jan V. Biiïkel,^€ Voorjickugheyt^

Engel de Kuyxtx.Waesdorf.

van Gelder, Stenndorp.

lan Bondt, StadtVnecht.

mon van Panhuyfen, htt La7?i.

n Kroock/t \Vapi:n van ^^lkf?iaer.

Cuylenborg , Diventtr.

Swccrs , Brfcherther.

ns vnn Nideck> TJort.

de Munnick, Effen.

lacs Valdeckcr Vrince.

bes Wiinberglii deI{abeU

eadrick Viflcher , V Wtffe» V4w

Mtdenblick,^

ïnder^t Efquadrevan de Lt. AdmiraelTrot/ap» zijnbe-

fcheydcndefconderftaende, voerende alle de Wimpel
ran de Kruys-Steng.

dc Sitter, de Jigata.

Uyterwijck, ^tSuyder Huys.

Corn dc hocck.^t i'^apen van HolU

Piecer T^ackcr , dejupter.

Fregatten

Sp;in, Middelbar

de Ton ge, Ont- CWpel^

Haidwijck , de H.ies,

lanNoiroi, Topkensburgh.

Bogaert, Trommel.

Branders.

Willem Wjllemfz. dtVradcl^

Hcndrick Rofens , Vcljm.

Q ^ Coiw

tclercn. Schepen^

, . y-dmtTrompydeGoude LeeurVé

Ci nAcimir. Sweers, de Olifant.
^

xe Admir. Schram. rfr VacifcatU.

\by }\^rht de Hsien^HolIandia.

Volker Swart , Calans Ooge.

'Philip Almondc, Velfi.

Ariaen Von, Sehielandt.

aclis vandcr S2:iiuAmJierdam$

Tijioos, Geloof,

kNaffou yTrcv.van Vlrecht.

In Bergen, rrms tc Vaert^

Decker, dt sVakcndtKratn.
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^44
Co%Tclmcrfs»Kock> dc Sal/n.

Pieter van Groorvdt> Lcyt-Jler.

Uvan Ka'ïiC^.V Wapen vxn Emme^

Corn. ?>o^ . \\\.. \Sy de vergtiL ^ - /

lan V* oonxgzcity J acob en Anna,

)irCk C' actz.Hnrmen, <fe yyede,

Advijs-'Jachten.

Daden vanfijn Hooghejt

lan Kramer, T

Tobias Adriacnfz. a
^

Huibcxt Geel, MtrcHrn

Galjoots.

DilcSc Tuic^', de jonge Pi

iVater Schip.

Dirk Plet. van dc Vclcic, 5, pi

Onderst Efquidre van de Lt. Admirael Banckert zijn f-

fchcydcn defe onderIbende 3 voerende alie de Wimpel

'

van de Voor-fteng.

Oglcïertn. Schtpen.

Lf^.yt. ^dm. Bancker. Wa!cktra\

ytce Admir. Everrfz* Zmik^^
Vtce Admtv. Starre, G

fth. / y V /r^t Vlug •

lan Dick, Eenhwrev.

lacob Berckhouf, AeckeYkoom^

Middellant, Co^^^ecr^

Elant du Boite. de fi^tdd^rfhip

lacob Voos ,
'1 Üjordtr-qii^Yt.

Marren dc Boer Geldcrhndt*

Barent Hals, deGideon^

lan van Lier , de Ltcuww.

Pier. Karfels V IVaptn vmi ^i^ijfoH.

Gillis Sokcyn, Tijtverdnjf.

Carcl van Purtcn, Dof/;^. ' .

Dirck Kida» Vet f.

Tennis Port, de1\rci.

Matrhys

lacob Karner, de Pi^aterkondt.

Fregatten,

Adriaen B inckert, Dclf*êi

Barent Marrcnfz. Gcer. 'm

loyfcs Withous, Harderrrl

lacob Swarr , F •

'

Roemer Valck, ^'

Bïanders,
• Huibert VVolfcrs, de Burg

Bcrnc Zacbarcy, de
^

FredcrkkCoenraet,5. Caikur\

Reyner Dircklz, de DadcU
Hcndrick Munt, delVitte,

ricter Kokc^zXhnjiina Leo

Carel de Bnine, dê '^tri^h /tl

rietcc Hendr. Top , 't Cajie^l

AdvifS-jMbten.
Daniël 5clicure, de Lopm\

Diivii ViJnG^ rrsdalen, Gois.

Galjoots.

Goudcr rictcifz.

Sweed-
f:he
Media-
tcurcn
trecken
napede
Handcl-
plaeLS.

Ondertulfchcn zijn de Heeren Medmeui
op den 10. dcfer Maendc , van het Huys te Viv^

fteyn , naer de HandeNplaeis vertrocken , zijnr.

overaldaerfequamen en doortrocken » naei

losbranden van het Gefchuc ontfangea» Sy

men hun reyfe over 's Hartogenbofch op U
ftrichc j maer komende omtrent OofterwijO
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De Trins van Orangien. 2 4 ƒ

ierdenfe van 30. Franfche Ruyccrs aengerar,ft ;

aer foo drae als de felvc ben kenden ,
Jicienfe .

:n met alle eerbiedigbeyt .
vericbooningbe en

oteftaiie van hen niet gekeni tc hebben , hun-

:nReys vervordcien, die op den 16. in ftilheyc

II Alren gekomen zijn , weygerende de omftan-

ehedcn van een plechtigh onihael.

Op den elfden zijn oock de Volmachiighdcn aIs

mhaer Hoo^^h Mog. met een aenfienhjck ge- 2;:',^;^

; ^Igh naer Aken vcrcrocken, aldaer opden iö. fdie

ïkomen , en van de Ovcrigbcydt plechtchjck vou^^

p dentwaelfdcn van dcfe Macnd, wierd een

Imachtig vcrraed ,
op het Sas van Gent voor-

omen , ontdeckt. De Franfchen hadden een

'ranfch Bevelhebber, die voor dcfen in Staten

ienlt gcvvcelt. en in bet Sas in bcfetiinge gelegen

icbbende , nu tot den Koninck overgekomen

vas, tot delen aenflagopgcmacckt. Dele begaf

Ichtot Selfaten , een half uur gaens buyien het

Jas van Gent, op de Vaert van Gent leggende,

aer hy cenen du Surfeau^ mede een Fians Edel-

n, voor heenen Capiteyn in Staten dienLt,

inaer nu gereformeert ,
by fich omboden beeft.

Pefen by hem komende, ftelde hy naer andere

onderlinge belceftheden voor , of hy wel gefint

' foukonnen wefen den Koninck van Vrancknjck,

hunner beyder nacuerlijckcn Hccr,eenigen merc

kelijckcn dienft te doen . en beloofde hem grooic

dingen,oock 3000 goude Loui(en,cer hy bet fou

r aenvangen, cn noch ^000 als het foudegedaen

vzijn. Als nu defe vraeghde vi'ac fulcks voor een

r dienft fou mogen zijn ; feydc de andere, bei Sas

1 ' van Gent in des Konincks handen te leveren. Hy
y

fteldc oock de wijfe voor om het werck «yi le

1^- voeren, namenilijck dat men cenige Switzeis fou

f opmaken , die als debanderendc en overlopende

,

P 3
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2^6 Daden vanfytf HoBghejt

op het Sas van Gent dienlt foiiden komen ncm^

met welcker huip hy bet werck fou konnen te fc^

quamer uycvocrcu
;

fcggende hem met eem

toe , dat hy Gouverneur van de Plaeis , naer

overgaen foazijn.

Maer delen Smfeau , verfoeckendc tijd om fii

f^aer over te beraeden , bech aücs den Veld-M.-

fchalck PT/rr^ te kennen gegeven ; en foo is dii

aeotlagh tot niet geloopen. Men foulkhtclijt

her wel hebben konnen beleyden , dat men d<r

gcfellen daep binnen gckreghen hadt , maer Ir

Tvierdt om reden gelaten , foo men feght.

Nieu- Op den I J heeft het Staten vdck aen de Ni
werOuis ^vcfilays polt gcvat. De Fra-nfchcn om hun vr

s^aetfc
penomen deffcynenvöorrtc letten , vergader

belet. Hch nu leer fterck omtrent de Vecht en aen Mtf?

licrbergh ; hielden oock veel volcks in *s Gravc*^^

landt, jfo Soldaten waren oock tot Nieuwe
flays gefondcn . om Heb aldaer te pofteeren , •

een Sterckte op te u-rrpen, wanneer de Hertogi

van Anguin^n Lt*Xffmburg , nw met een tterk Co'

voy nacr Woerden zrj-ndc, weder te ruggefoud^

gekomen zijn , om als dan van alle oorden o

Hollandtlche Poften aen te^aen.

Sijn Hoogheyt ongetwijtfelt van dit bed

verwittight, beeft op het fpoedighfte tot Wefof

alle foorten van gewapende Booten, Vlotfcbu;

ten , Uyiieggcrs , en antfer Vaeriuygb doen ve

vaerdigen , komende felfs den 13. aldaer, en dai

alles foodanigh beftellende , dat fy noeh op die

felven avondt , met eenighe gecommandeerd

troepen , onder den Overften Stockheym, beneffcr

veel Pioniers cn allcrley graef-gereedfchap , vei

trocken , en den (4.. des morgens ten dry ure

aen de Nieuwerfluys quam , daer de Franichen

die aldaer ha Jien gelegen, op het wacrlchouwe

van een MolenacY dacr omtrent , met bei opiret
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J)e Prins van Orangien, 247

•n van een zeyl aen de Molenroede,vertrocken.

1 naer Brcuckelen geweecken waren.

Soobaeft de Sraetfcbe aendc Sluysquamen

.

aeckenfe lerftont de Icbop in de acrde, loo datje

I voor den midda^h begraven lagen, en binnen

jvee of dry dagen ,
tegen een goeden aenva, ge-

oeeh gewapeni wa^eii. Ben F'.anich Bevdbcb-

er met 16. Soldaten, quani des morgens van

ireuckelen , om de ftaa v an ooie "oepen te on^

.erkennen . maer een van dele doodt ge{cb^ooteo

ijnde, begaven fich de andere weder naer Brcuc

elcn. Gapitey n Toutlemonde ging met i^o Mao

.

icn 16. van Nieuwcüuys naer Breuckelen .
al-

.aerdeFranlchen, wclgoofterck. tot ae» bet

^uysGrindefteyn weecken . lockende de Maci-

tbe tot onder de Haecken, die op bet lelve Huys

aeen, daerfe dapper mede onder de Staetlcbc

net fchroot (cbooten.lbo datier in de eerfte char-

2ie vier van de Staeifcbe dood bleven, waer door

3e onfe genooifaeckt waren weder af "ecken :

en op dat bet felve te veyliger mocht gefcbiedcn

,

bleef de Capiteyn Touthmondt aen een brugge

daerfe over moften, om die lebefchermen ,
tot

dat de laetfteman over was, wanneer hy de los

leggetidc plancken trachte af te werpen . maer

w^erdtdaeroverinderuggegercbooicn . en van ^C.p..

fiin Sergeant wegb gedragen,om met in der vyan- ^^^^j^.

den handen te vervallen ^ en is daer na, beneftcns monde

andere gequetRcn , naer Amftcldam,om genefen gctcho-

te worden , gevocri; maer daer naacn de won-

de gekomen te fterven. « , , j

Dit Poft grijpen lotNieuwerfli-ys. ftelde de

Franfchcn tot Uytrecht in foodanigen alarm, dat

fy niet witten wat te doen , geiljck oock de booge

Bevelhcbberen tot Woerden, daer fcer over ont-

ftelt waren. Sy deden voor eerft defteencmour

toi Nieuwenroy om-baelen , om , mdien de

0^4 Staci-
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248 D^dsn van Jij» Uooghtp

Sraetfche hooier op fochren leirecken, defcl
fichdaer niet van loaden konnen dienen. Da
op komt ConHé, beneffens Luxemburgh, met ov.
de4000 Mannen feiver tot Breuckelen , macr l«

gen daer niets uyt te rechten , als alleen (ich va.
le maken.om de Staetfche het verder intrecken
verhinderen , en zijn (oo weder naer Utrecht vci'

trocken , latende het meeftc volck toi Brcukelen'
Nieuroy , MaerlTcn , en daer omftreecks , die va
de Staetfche meni^mael met fchermutlelen wi
den aengetaft. De Franfchcn gingen cvenv.
voorr, met fich aldaer te ver(tercken,verbrande
de alles wat hen in den wegh ttaen mocht , ben
fens bet grooitte gedeelte van Breuckelen , cn
fchoone Hoffteden da .t gelegen. DeSuctfc
hebben oock eenige die hen konden hinderei
om verre geworpen, lbo dat ditn fchoonen Lan
ftreeck wel baelt tot een wilderni/Te geworden

Dit Poft grijpen was foo voordeel igh voor
Staet, als nadceligh voor de Franfchen

, zijn

daer door de Srerckten aende Vecht, benefe.
menighie van Dorpen, voorde Franichen be^
fchut , weicke Dorpen tot noch toe onder watci:
geftaen hebbende, nu droog en veyligh gehouden
konden worden. Hier by quam dat de Coionel
Palmt op ordere van lijn Hoogheyt. meitwe^
of 300 Man , van den üytboorn , tot Willis c

^

Emmerick fich begraven had , waerdoor dero..
de Veenen vry gemaeckt wierden , en de Fran
fchen verhindert , door Byleveit, of laogbs d
Emmerickfche Zuwc , dieper in te rrecken , om
langhs de Geafefloot eenige binnen-dorpen » of

• van achteren Nieuwerfluys te overvallen. Hiec
mede was oock geheel Holland als in eenen Wal
beflooten , en als met een Wal van Sterckten, ge
iijckals eenen Stadt , omcingelt , fich ftr«fckend

van de Zuydcr-Zie , tot over de Waal heenen
fo
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X)dat denVyand nergens eenigeopeningeem
-j tc komen , gelaten was. Men haddelichdan

epofteercioi Muyden» Welop, d'Uyierineer-

chc Sluys , den Hinderdam, Kroonenburgh

,

>Jieuwcrfluys , Willis, Cythoorn, Woeriicbc

/^erlaet, Nieuwerbrugge, Oudewater, Gouda,
ichoonhoven, Nieupoort, Gornichem, Louve-

ieyn en Worcum, alwaer noch dagelijcks leer

lerck , tot meerder vaftighey t ,
gearbey t wierd 5

'oornamentlijck aen de Nieuwerfluys, alwaer

Ic Sluys geheel omgraven , en lonciom met tref-

elijcke wercken vooifien is* diedoor het water

latbuyten de wegen alles bedeckte, voorts gc-

loeghfaem onwinbaer gemaeckt is geworden.

De BiiTcboplchen hebben op den 1 5-. defes , bet Dc

fluys te Gramsbergen , daer die van Coevorden
^^^^^^

ïen Vaendrig met 16. Man , had opgeleght ; met ^H^^^
?oo Mannen te voet» en elf Corneiten Faerden , ren het

acngetaft^ en na datfe tot twee malen toe, dapper 2"^^^^^**^

waren afgcwefen, eyndelijck op verdragh in ban- Neigen!
|l: den gekregen, bedingende de befcttinge met vol-

M ie geweer, en vliegende Vaendelen te moeten
pr afirecken. Maer als op bet uy trrecken de Mun-

fterlchc fagen, datfe van fuick een kleyn getal

foo dapperlijck bejegent waren , hebben fy bet

Guarnifoen als Oorloghs gevangenen gehouden.

Op het bericht van dit aentaften , als zijnde maer
iwee uren van Coevorden , hebben die vao de
Stadt cenigh V oick tot hun onderftand gefonden;

maer dir quam te laet , en fiende hen den Vyandi

ttc
tterck , hebben fich in een hinderlage geleght

»

daerfe den Overflen Pylagh en lioutyn^ op hun
|ftrecken naer Otmarlen , dapper in den hinder-

W)cht hebben aeniaft , (chictendeccn goede me-
igbie om verre, en 70 binnen Coevorden gc-

angen wegh voerende- l^ar.sdorf, diedefeveTO-
f exingc beleydt hadde , bieet op het H«ys het

Q^y gsfagh
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X 5*O Daden van fijn Hoogheyt

gcfagh voeren , het welcke hy feer verfterckt ,n

in volkomen ftaet van verweringe gebracht hec.

Omtrent Maeftricht vielen oock omtrent ii<s

tijdt verfcbeydene ontmoetingen voor. Sooji

de Gouverneur befigh was meteen Reveae »f

monfteringb , op het Wijcker veld te doen , v^

loonden fichomirenc St. Peters Bt^rgh ecnigc

troepen Franlche Ruytery , onder Montal. Ht
door geraeckten de Staetfche in alarm j maer zi.

de eenige Ruytery, om hen te ontdecken, op hi

afgefonden, foo zijn de Franfcben weder ^
weecken.
De Graef Ti7//, met 2f. Paerden uyt M*

ftricht getrocken , ontmoette een party van i.

Franfchen , van de welcke een dood geit hootev

cn de andere gevanckelijck binnen Maeftria

gebracht wierden , onder de welcke een Luy t'

nant en een Q^artier-meefter waren. Seecfcr

Major , U Grdni genoemt , had biiinen Aken , i

Munfterfchen dienft, ^ i man geworven > en noi

IJ man vznMerode, die hy quanfwijs ontflagi

had , aengenomen. Wanneer hy nu met defcl;

vertrock , is hen gemelte Merode te pacjd gevol:

tot dicht onder Nuys ; maer wanneer die i

mannen hunnen Capiteyn fagen , wenden (y b»;

geweer tegen den Majoor i wonden hem ter do:

toe , en brachten de nieuwe geworvenc üoldatt

gevanckelijck binnen Maeftticbt. ((H
De Franfche Gemacbtighdc tot den Vred< ^

' handel , quamen te met mede tot Aken , ma
wierden verhindert door Maeftricht te irecker

om dat fy de Sweedfcbc en Hollandtfche Gela;

ten van gelijcken gedaen hadden. De Grave Toe

Sweedtfcbe Minifter tot Parijs, was oock vs

daer tot Aken aengekomcn. De Engelfche ve

trock«n op den 18. in des Koninghs Bargevi

Londen nacr G recowich , om van daer met t
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<onincklijcke jachi^n r.aer Vlaendercn over te

tcecken, ar. : vvierden door tegenwinden ge-

iwongeniot Qiïeen Borrjuginie loepen : en op

tnió. wedt-r aftteccktmde, konden het Voor-

Kil njft paiftTten , moften derhalvcn weder te

^ge , foü dad'e bcflcoicn te lande na Douvres

,

fvan caer op Galais over te fcheepen.

Do Engellcbe Oorloghs Vloot lagh nu meeft

gcrc^dt . ziinde aileeni^h noch om eenigh Volck

vetle^^en , waer toe wel te palfe dry Koopvaerdy

"^iooten , de Canarilche bettaende in 22, de Bor-

^^auxfe in 130. en de Nieu-Cafteellchc in 300

Zeylen , op de Rivier aenquamen , van de welc-

ke bet meeüe Volck en al de landt Militie , op de

Oorlogs V loot van de EngeUchen verdeelt wier-

den. Piins Kobben is daer op met fijn Macht in (-^^^8^-

!icc gertoockcn , die op den 14. van dele Mami vioor

> R> e . dc F f3fi(che V loot in het gcficht kreegh , ftccri;

?lct}icdcnde de vcrvofgingh van beyde de Oor-

\bS' »r.achren , in het aenfien van den Koninck
- HarK^gb van jorck ,

zijnde fijn Majeftcyi

n Ha^iogU ,op Pincxrer-dagh ouden fti)l

,

net hoort van den Franlcben Admirael ont-

acir, daer hy den Grave d Ojjery , Schout by

Nacht van de B'auwe VUiggc gcmaeckt heefi,di<

den 29. weder van de Vioot naer Londen ver-

irocken is. En dos anderen daeghs rijn defe twee

Vlooten • 84. Oorlogh Scheepen fterck ,
onder

zey 1 gejiaen , zey lende Douvres voorby , om foo

naer de Hollandlchc Kult over te ftcecken.

\ Otidertuffchen , na dat een generale Reveue.

tuffchcn Cojtrijck en Harlebeecke , van de Fran-

Iche troepen gedaen , en de Dames van het Hot

wfder verirocken waren , hcefc de Heer d$ Tuit'

lade , tot Mariekerck gelegert zijnde, aldaer twee

Schip-bruggen over de Brughfche Vaeit doen

flaen, daer by op den 25 met 2000 Pacrden ovcit

gctroc-

I

*
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gecrocken is. Hy wierdc gevolghi van den Hai
logh van OrleoKs , met een Brigade le \oet, e

• twee Bataillons te paerde : de voortroep van de

fc gedetacheerde benden , bellaende in omiren

400 Paerden , onder den Ridder de I-Iauteville

irock dealó. over een Schip-brugge de Vaert
Franflcn tuÖchen Gent en het Sas , by Selfaien

; vertoon

nen^fkh
vorder op S^. Jans Steen , een half uu;

by het giens van het Sas van daen , om te lien hoe hei

Sas van met den tocftandt van bet Landt aldaer gelegec

was, hebbende onderwegen eenige vandcuyt-
geftelde Spaenfche Wachten ontmoet» die ficb

op het aenkomcn der Franfchen naer HuIIl bega*

ven, dacr fy eenigc van dood fchoocen , enande.
re van vingen. Maer de Franfchen , bevindende
dat het Landt aldaer ronifomme meeft blanck

ftond, en de Polders van Klinge, Kieldrecht»

Fcrdinandus , Abfduile , onder lagen , hebben
S^. Jans Steen , met noch een Dorp of twee ge-

plonderr, en zijn op den 27. weder over de gc-
üagene Scheepsbrugge, tot Marickercke gekecrt^

en weder by het gros van het Leger tot Deynfe
gekomen , fiende datfe foo weynigh hier met
hunne Wapenen (ouden konnen te wege bren-
gen, alsfe voorheen met verraed hadden gedaen ,

hoewel hen feer veel gelegen was om een voet in

Viaendcren re hebben , om alfoo met de Zee-»
ttiacbt te bequamerte konnen correfponderen,
cn fich van malkandere te dienen. Maer hier op
is het gantfcbe Leger van omtrent Gentopge-»
broocken, en heeft fijn aentocht over Gavere,
Gecrsbergen , Liekercken , netfens Dendermon-
de, naerBruffcl genomen.
Op den 26. zijn lulTchen den Hariogh van

Luxemturgb , als Voimacbtighde van wegen den -

Koninck van Vranckrijk ter eener , en den Heere
Grave van HmieSi als van wegen hare Hoogh

Mog,
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log. cn fijn Hoogheyt den Prince van Orangicn

^laft,de Conditiën en Artiickclen,overhec wif-

ele« en rantfoenercrt der wederzijds gevange-

icn ,
zijnde als volght,

nditien van het ^,artier Generaal , aahgaan^

di het mplen en runtfomerm der Gevangenen.

In ycgelijk Gevangen fal gewiflelt werden tegens

een ander die fclve Charge oefFenende, ofeen gelijc-

ke Ranghoudende, foo wel ten opfichtc van de Ca-

'aillcrie , Infanterie, Artillerie, alsoock Commifen endc

mmiflariffen van de Artillerie , Vivre!,,en andere van

rgelijckcqualiteyt, hoedinigh die ook foude mogen

'^^Degenc die de^3evangcns zal bekomenhebben, zal

iet vryftaen voor de fclve hctgefette Rantfoen tc ne-

aicn , ofte tcgcns andere van die felve rangh te wiüelcn.

De Gencraels van de Armeen van fijne Aldcr- Chnltc-

ckftCiVlajcfteyt, als Chefcommanderende, fuUengc-

flclt werden tegens Generaals van haar Ho.Mo^ coin-

anderende mede als Chefover hare Armcé,offuUcn de

een d'andcr betalen 5ooooguldcn.

De Veldt-Marfchalken van hare Hoogh Mog.fullen

gcwiflelt ^verden tegens die geene die immediatehjck

commanderen de Armee van fijn Alder-Chnftelijk te

Majefteyt,naeftden Gcncraal,of fal betalen loooo guld.

De Generaals van de Cavaillerie en Infanterie fullen

gewilTelt werden , of betalen 40^° 8"j^*
Den Generaal van de Artillerie , 4000 guld.

; Een Intendant tegens een Gedeputeerde te Velde ,
ot

zal betalen 10000 guld.

De Lieutcnant Generaals van de Infanterie en Cavail-

lerie 2 5 00 guld.

Den Majoor Generaal van de Cavaillerie ofte Infante-

rie 1500 guld.

Een Brigadier Commandant i ooo guld.

De Colonels van de Artillerie , Cavaillerie , endc In-

fanterie Sooguld.

Een Sergeant Majoor van dc Cavaillerie 500 guld.



2 5^4 Daden vanfijn Hoogheyt

De Licutcnant Collonclsvan dc Infanterie en Au
Icric 500 gu

De Sergeanten Majoors van cie Infanterie eiiArti:.

ric 100 gil.

i8o giï.

100 gu*

80 gUv
60 glii

70 gu*

70 gu»

öogu»

40 gu.

De Brigadiers van de Gencracis

Ritmeefters

Capiteynen te Voet
De Adjoutants van de Gencfacls

De Brigadiers van ordre

De Lieutenants te j?acrt

Een Cornet
Lieutenants te Voet
Vacndragers

Een Aidc iMajoor ofAdjoutant

Den Quartier-mcefter Generael

Cencrael van de Wasjcns

Een Quartierm. van een ReginiCnt te paerde 40 gul

Een Quartier-meefter van een Regim.cnt te Voet

30 gul

Een QuJirtier-meeftcr van een Compagnie ^ 5 gul
Een SoIdaet^Vuurwercker^Tinimerman^Smit pguL.
Een Ruyter ofeen Sergeant 1 5 rulü

Alle foorten van Commifen e/ide CommilTariilcn

5ogu'c

12 rulc

20 2}ll\
Cl

lOgUi
200 gui,

aoo gul;

40 gu^c

10 gulc

Pguld

S>g-ld

40 guld

Een Conducteur

Een Edelman van'c Canon
Een Canonnier

Een Gidfc

Een Matroos^ Brugge-gaft ofPontgaften

Een Ingenieur ofte Contrerolleur

Een Auditeur 2 5 guld
Doftoren^ Apothekers^Chirurgijmen Knechts^luJler^

fbnder Rantsoen wederom gelbndcn werden.
Is van weder zijden geaccordeert ^ dat geen Gevange-

nen ontkleedt ^ noch van hacr Kleederen berooft zullen

werden.

Die gene die diverfche Ghargies bekleeden , ftillen

alleen hebben te betalen het rantfoen van de grootfte

Chargie die fy befitten , en na proportie van dien zullen
fy oock gcwillèlt konnen werden.

Alle^
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De Trim V4n OrangUn, a 5"5

Alle Officieren van de Artillerie, üytgenomen den Ge-

,

l ael en d'andere hier voor gcfpccihceert , hebbende

.n en dc feive namen, met de Infantcrie,konnen zonder

nigh different geloft worden tegcns haer gelijcken , of

jdcrs betalen dc fomme hier voor uytgcdruckt.

Soo het quame te gebeuren dat de Gevangens van bey-

: zijden geen even gelijcke Charges en mochten hcb-

"
, fel fulcks wel gevonden konnen werdenjmet te ge-

yzu\oo veel Gevangens van kleyndcr Charges, totdat

Mcks hetrantfocn waervoor een Hooger Officier^ge-

I' intfoenecrt werdt , kome te monteren,konnende Iiucks

? efchicden als ofhet geldt ware, alsmaer het geldtvan

r» . Eantfoen van de Lager O^nciersgciijck komt te wefen,

^ TCt dat van een Hooger Officier.

» Een Gcreformeert Officier fal niet meer geven als het

^ icrdc part van 't Rantfocn daer hy op geftelt fiaet , foo

^lOchincfFeftuelendienftware.

Officieren , welcke Charges hebben die den Oorlogh

-liet en conccrncren,fullen een matigh rantfoen hetalcn,

' wdc proportie van dc Chargie die fy bekleden , hoe die

*Klvc oocic zoude mogen wefcn.

^ Sal aen wederzijden niet vrv ftaen de Trompetters en

Tatnboers, wcleke komen om dc Gevangens te reclame-

^ ren , op tc houden , nochte ook de Gevangens langer als

'dry d-geiit« laten verblijven , of zullen zijn tot lalt van

fcdcoenc
die de felve ophouden.

'Wijven zullen geen rantfoen geven , noch oock dc

fc>neens beneden dc twaelf jaren out zijnde.

Hoogcgroote, mindere en lage Officieren, en andere

treckende Cagie , in dit Qu-irtier niet begrepen ,
cnde ge-

houden de Legers te volgen, zullen gerantfoenccrt wer-

den , mits betalende fes maanden Gagie.

Enzoodaereenigh difpuyt vicleopde quabteyt ottc

igievan eenige dervoorgenoemde Perfoonen ,dat fel-

V zal godetérminecrt werden op de vcrklaringe, diehy

«(chrifte zal doen , op fijn eere , geloove ende woordt

,

degene die commanderen zal het Leger, de Provincie

of Stadt aen de zijde van de Gevangen, zonder dat eenigh

ander bewijs van noodcn zal wefèn.

liet



2^6 Daden vanJijn Hoéghey't

Het TraÜement der Gevangens ^

ALle Rii)icrs SoIdaten^Pionnicrs^Poj '

^
merliedcn^SmitSj en andere van dici^'^i..

len des daeghs niet meer dan fes ftuyvers mo
teeren ^ en de Sergeanten twaelfftuyvers ; en zi

£;enedie de Gevangens bekomen hebben , aertde zvc

net geit doen uytrcycken na de Franse waerdye.
De Officieren zullen fich mogen laten traftc

haer welgevallen , en na dat fy fullen konnen bei. :

.

Is mede geaccordeert > dat de guldens hier inne gcfj-

cificeert ^ zullen wefen Franfche Guldens , waer vani

doen een Gouden Louis , ofSpaenfchc Piftolet^endf^

een Patacon of Rijcxdaelder.

Aengaendc defe voornoemde Cofiditicn , is over
gekomen én geaccordeert, dat alle de Gevangens
beyde zijden 3 twaelf dagen na de teeckcninge van
Quartièr^wederom zullen gezonden vrerdcn^zonder ii

te vorderen voor het onderhoudt van ile Soldaten , \

wegens de Officiers zal men een ftaet mogen maken V;

hare vertecringen ^ en van beyde zijden zorgc dragi

,

voor de betahnge.

Elckc Partyc zal een Lijfte hebben temaken van^

Gevangens die(y wederom zenden , nemende ccnR
ccpidc van den Commandeur van die Plactledaerde (c

ve gezonden werden 5 op dat na de loffinge vanallex

Gevangens 5 die gene die alsdan noch fchuldigh zalve
blijven^ zor-^'^ ^ 7?n dat fclve te voldoen, in conformii
van ''r Rant f o ; i . . ;cr voren gefpecifïceert.

Alle de Gevangens van de Armeen van Sijn Alderchr.

fteljjckfte Majelteyt zullen naar Uytrecht, en die va
Haar Hoogh Mog: naar Oudewater ofGorcum gezoa
cicn werden.

Aldus gedaen en befloten den Mry. 1573.
IVas gei eet kent

MONTMORENTSl Luxemhurgh,
Als Gevolmachrigdf van Sija Alder-Chriftclijlcftc Majc

W. Grjve van HorKes f

Als Gcvolmachtighdc wegens Baar rloo^;h Mogr cn S;j

Uooghcyt dsn Hcere Princc van Oranjjie.

D
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De Trim van Orancien.

Franfcheii gelijck gefeghtis . Ameyde bet

oorleden jaer vermeettert , cn daer gelijck g;e-

looft is, foo aengtfgaen hebbende, is zcdert door

If Siaet dclelve Poft niet weder befet ; maer de-

n)l die plaets onder de Hcerlijckheyi van Via-

icn behoort ,
geacht dat dienvolgens oock defel-

onder de Neotraliteycdie Vianen. beaeftens

f (Teifteyn , verkregen hadden , oock behoorde ;

naer niettemin zijn de Franfchen daer met cenfg

JeIcDuc gekomen om Poft te grijpen, meenen-

le van daer op den Mey, met 500 Mautot

^angerack in tc brcecken , maer 1 v Mannen op

Ic brandwacht leggende , hadden ficb van hoe-

»«len en ander tuygh een Baricade gemacckt

.

i90r de welcke fy geftuyt wierden , tot dat defe

»randiwachi met eenigc Paerden , en een üyt-

egj/cr bygettaen wierd; waer door de Franfchen,

m merckelijck verlies , weder leruggc zijn ge-

Ireven. Sy hebben oock korts daer acn de Poft

ot Ameyde , weder verlaten. De Rkmeefter

tmk is in defe ontmoeting;h doodt gebleven , ctj

ie Soon van den Heer van Maefdam , gequetft en

jevangen, door dicnfe van hun Ruytcry niec wcl

»ygeftaen wierden , waer door oock nadcrhandt

wee BeveUhebbers geharquebufecrt , cn dry

<uyters by lotinge gehangen wierden j de vierde

lad. twee Briefjes gctrocken , van dewelcke op

leeene de Galgh ftondt, dat hy bedecktelijck op

Ut , behoudende het andere , waer door hy met

oosheyt de dootoniquam , die hy dv)or fnood-

ïcyt verdient had. Sy hadden 't oock tot Muy-
icrbcrgh wonder breedi VQor , om fich aldaer te

rcrfterckcn , en dooreen doorfnijdinge van den

lijck, het water uyt bet landt af le tappen ; maer

Mjndehet een dwaes beftacn , is het oock io rook

wdwecnen.

FianlTen

by Lan-
pcrack

afgcfla.

gen.

daerts

geiiratt.

Fian.flcn

willen

iOtMuy»
<lerbcrg

het wa-
ter af-

tappcii»

] U K Y.
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Zee-
gevecht
tuffchcn

dc En-
gclfclic

,

Jran»
Iche , en
Hollan-

Brieven

van de

Ruytcr»

Daden vanftjn Hoogheyt

Opc^en eerftciï van Junykreegh de B^tyterV,

richi , dat de Vyandlijcke Vlooten op bet a«;nli»

men waren, wa'TOver by fijn Krijghsraedc b-

roep^n, enden felvcn den Brief van fijn Hoo-

heyt bekent geinaccki heeft ; vermanende voos

cick fijn fchuldige plicht. Op den 2. waren

EngcKchc cn Franiche Vlooten , omtrent \ia

Nüord -Voorlandt , den dito voor Ooftendpf

en den volgenden dajjh in her geficht van o«

Zee-macht j houdende vaftaf en acn .dewijUtl

ongcdurigh weder geen gelegenihevi tot ltrijd|i

gaf : tot dat op den 6.dc ongeftuymigbeyt

weynigb bedarende, en de lucht geheel opki

rende , de Vyanden weder fich quamen veiio«

nen. Op den 7. des morgens, begoft fich 1

Vyandr te bewegen , en fette het met volle zei

len, recht op onfe Vloot aan, hebbende eec voc«

fpoedige Z. Z- W« wint in het laeckcn. De H<

landers leggende met de Anckers op en nedf

wonden voort de feive op , en onifingen <

Vyandt vol moedt en dapperheyr. Het gevec

nam des middaghs ten een uur fijnen aenvangr

en duerde mei een fchrickelijcke hevigheyt r

]aet in den avondi , felfs in het gheficht van

Vlacmfche en Zeeufche Kutten, ©ewijl een

der van beyde zijden fich het voordeel vai

gevecht vaft aenmatight , fullen wy het bcv

uyt de gcfchrevene Blieven der Hoofden^

wederzijde moeten halen» cn dacr uytde wJ

beydt afmeeten. Siet hier dan voor eerft twr

auientijcke Brieven van den Heer Admirael f

}{ttyteY , een van den achiften 1 en een van den t»^.

den Juny, aenfijn Hoogheytgcfchreven.

Doorluchtige, Hoog-gcboorne Furft endc Hecre
,

j

* Ynew onderdanlgtn Itt^tfitn isvewee^ den 6, dei

jfv4 ^5"/ M<itnit Qmtxznt de midda^j,
^

|
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DePms V4n Orangien, 259

DU» nchUr-middagh begon't weder rvat opteklaren,

inerts denavondt kenden ivy deKyanden tvederjien , en

nachts bedaarde het Weer feentmaal.

Den fevenden 's morgens tv.ts de Windt Noordweji , en

3J
hind'^i^aam weer y dies haar devyanden hegondcntc

wmn, en ifk^beriep op't ordinaris Seyn denJK^ijgf-

d£aanBoort ^ en[pralen met malkanderen af y datons

iJenden inkorten y foo verre dat de .4 nekkers op en neer

noen, omfoo ,wanneer rey de Vyandenfagen afkomen ,

(ilve te veerdiger te kannen lichten :,en met de Ebbe daar

ymsaanleggen^
Dt Leden en waren nochnietalle fuan mijn Boort ge^

nydertyofde Kyanden hegonden op ons te avanceren/net

lehaar 3 Efquadres y in forme van een halve Mane , en

t Efquadre van de witte Plagge, dat het Noordelijck^Jie

Uy was het eerfle datfich ten een u ure engageerde , met

'fnder den Heer Lt.^dmiraalTromp gerangeert , en

tleyden 't ntet den anderen cm dtn Noordoofien. Wy^en

n Heer Lt. ^dmirael Banck^ert met onfe refpeSiivt

f^adresy kendenfoo dra van de ^yanden niet geatta-

Utrt werden , en om ons ondertujfchen niet van malk^n-

\ttn te latenJepareren y hielden wyhetal mede Noord-

ftvaardheen, tot omtrent *s namiddags ten twee nreny en

oen oordeelende dat de tijdt engelegentheydt daar was,om

'Mydwaarts over te wenden , Itet ick^daar toe Seyn doen ;

1 de Heer Lt. admiraal Trompy oockdaar van door een

4dv'^s-jacht adverteren j en gewendtTi^tide ^ raecl^ten

») mede in d£lie tegent het Hooft-Efquadre i en deHetr

'4,^dmirael Banck^.rt tegensdat van de bUeuweVlag-

e :Wy boorden dwars door malkanderen hee n^maar lcl\,

ut ^at meerder geluch^ als den Heer Lt. admiraal

Uncl\erty die ickfaghdatjtin Koor-flengh afgefchooten

WyCndaarop watachtinge nam^ full\t dat, doen wy dcfel-

ie gepajftert warenden daar van al diverfche ryandlijck^e

khepen hadden afgefnedenj daar van wy boven 's mndtSy

varen , niet dienfiigh kendenvmden defelve te vervolgen ,

natr wederom met den anderen Noordwaarts over te leg-

»en, en den Heer Lt ^dmiraalTromp iontmoeteny ge-

' oocJt^tegens den Avondt hebben gedaan , en doen

^ [urnen met di Kyanden Zt*yd-heen g9le)dt , en gevochten

m
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26o Daden van ftjn Hoogheyt

tot dat de donck^r on^ heeftgefcheyden , en toy ten^ne •

^uamen W.N. J^efi ontrent trvee Mijlen vanU^eji-i-

fel.

Van allepartictilariteyien , die geduArende het voorf

gevecht z^ijn voorgevallen , is *t ons onmoget'^ch^ten peu

nent l^elaeste doen ,
dewijle ons. daarop noch niet hebh

f\pnnen informeren , maay try oordeelen abfoluyt ,
dat ».t

'uerre de f^iBorie ( Gód'èz^) lof) aan de ':^\devan den

Staat , en Uipc Hoogheydt U y om de vol}\pmemheydn\

noch met eengoede refólutie éHdüimofttep vandeftZM

yperden gedifputeert , en boopen en vertroumn mjd'erif

dfs ^Iderhooghfie -^^egcw.

Daar is mder :^ydmftirieufeï'ijc\gevorhten/naar'Wi

pf,p ^^deby deneer- cér als dehandere,door dien d'é

meer avanta-rie vr 'Ud\s den anderen daer tOe heï

gehadt ,
enüetfei iden tvy cnc\yan de f^yind^

Daer » van : ten veel befchadighde Sc^R

fen.enOfficierenva>,o>j ' '-'even; den f^ice

mirael Schram, en Schout.j
.^f^lugh.mitsgai

Capiteynen van Bergen, enffdc\èr', enCapiteynN

faua^fivaargequetfi. • r /o
De Branders van rvederz^tjden hebben mymghefft

oedaan, nochtans s^yndcr veel vernielt ett verbrandt

%9rden; de Kyanden hadden ooch^cenige v^n^^rdvefe

gaerneaanonsbcjleet

De Schout hy Nacht de Plaen,hebbent9y geauthorife»

de plaats van den Vice-^drnraal Schram, onder 'ti

qnadre van denHeer Lt. admiraal Trowprpaar ten

men , entveder de plaats van Schout by Nacht doenfu

pieren door den Commandeur en Capiteynvan Meeitt»..

die gijicren , geduurende het ge vecht , ii in de rioteg^

komen j en verhaalt een Engelfe ]{its genomen te hebber,

die van Londen komendemet eenige kojhlijch^ I^leedern

endelicate^fen voor den Grave d'Efiréi van gelijcki

U noch gcarriveert een FregatvanVrieJlandt, met 3

Stucken y en 1^1 Man ,
Capiteyn ranrinckelbojch.

Om de m'mfieveranderinge intranjportvan de f^l

te maken, hehbe ic\den Capiteyn vün de Schout by N
riugh gemhorifeert ,

defeive tot nader ordre te lattu^

wayen,
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De Pfi^svanOrAftiien, 2êir̂̂
Etn^^b^^g^^^^ Commandeur van ten Franp Brander

^

mPjlfer/ , dat deJEngelfeft^rcl\j^ijngewetji ïfeftig Sche^

n van Oorlogh ^ tn tnffchen de vier-etp-tmntigh en der--

Branders v en de Franfen dcrtïgh Schepen %an Oor--

t^hy

do minjievan vijftigh SUicJ^en Canon ^ en tien a elf

^anders ^ en met ^dv^s-l^chtenhondert en veertJgh

lyUn fierck^.

Dat den fitere Prince Robbert de Vlott tn Chtf com -

t%4urdt i den Graaf d £jlré het Efquadrt van da

Itte y^Ugg^ i tn Sr. Eduard Sfragh dat van de Blaett^

: echter Vi^dren de Engeljen en Franjen door malkande--

ngerangcerty formerende de Franfen onder yder Ef-
adre een Efquadron^oftt Smaldeel afartj als den Schout

^Nacht Alonfr . d'^Jjandan y onder dat van denHcc-

Wince l{obbert ^ endt Alonfr. Ie Mar^uis Gran(t Icc

ttt , 'lijnde ten gefplete witte f^Uggt op de J^uys^
ngt , onder dat van Sr. Eduard Spragh^
De yyanden legghen tegenwoordig JV* W. tenlf^..

ym twee AfIjlen van ons ten ^nch^r^ ongetivijffelt met

tlijcl^e reparatie ende herjiellenvan Ordre befghj^

hier \ijn , en de ïVindtis IV. Z. JV.

aar mede ^ Doorluchtige ^ Hoogh-geboorne Turft

[eer 3 &c.

In *t Schip de Seventien Prêvintien y ten ^ncktrltg-o

nde op Schonevtlt ^ den 8 lunii^ lóy^^indeKoormid-^

Was getecckcnt,

Michiel Ad. de Rnytcr

•

lorhichti^ïe, Hoog-geboorne Turft ende Hcerc.

Tnen onderdanigfien laatfien isgeweejl den achtfien

deferloopende Maant y ontrent den middag.

Dan felven dagh verhitffich de windt uyt den

f nyd-weflen fckrfierc\y ende nademaalwy^savondtstc
•ren in den doncker ttn^ncï^ergekomen waren ^ tn maU
tnderenvry dÊm^ ende nu mopènhot vieren

y

^ hadden wy^enoegh te doen om den anderen te mijden ^
'ï^' ^ ' fcLidcaantedoen.

' r.it'm^etrde den nvgenden tytnfierc\^cvcn<*

11 J wel

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



n

26% Dadenvan fijn Hoogheyi

„el voer een UdervoortmetfpUf^enM^peny Seylen te •

pareren, I{pndhout te rvangerty Leekten tejtopftrt,enC

doefen te vullen ; lieten oock de Kyanden recognofcertn.

bemrktendatdievangeltjckendoende w^reny v>xnt ^

alleinformatien conjleert dxtfy ml-^jngetro^n , en-H

fchade hebben geleden. ^ , r l

iVy hebben hier drie Franfe Matroofen aan bowu

hadt ^ die door ons f^olck^geberghttparen, uyt eenFn

rregAtgenaemtU Fripone, bemant met ioo. Kopp$nr

gemonteert met Stucken^gecoumandeert door denl

derdeSourdis/datgefonckenis.
, . , .

Defelve -verklaren y dat ooc\noch gefomk^n »X:

Trans Schip,gznaemt U Fondroyant , bemant mettup

desi^f> honden Man.en gemonteert met -jo Stuiken

,

commandeert door den Capiteyn]ean Gabaret.

Dat daer en-boven noch ml twee a drie andere S*'

pen Dan hare Floot hadden fien ftncken ,
die fy

nietw

te noemen,noch hadden kannenften ofhet Engelfe of

(en waren , 't weick^oockyan andere^erdtgeconjir

tnde met de Branders ffreken
ml van dertien ofvee

fluckt. , ^

Seecksre Officieren van kleyne raertuygen

,

buyten onfeKboten hebben gehouden, verklaren ajp

üf, dat drie Fyandlycke Schepen hebben fienfprmge-

<reen Branders waren j daer-en tegen vermifien wf

een eenigh Schip , als 'tgmt hier na vermeldt wordt .u»

dry Branders,
, . , .

Een van onfe Ga\liots-Schippeisheeftooc\een Ch

metrokkyaneen Franfe Brandergeberght, by de,

ke gevonden z^yn feeckcn verdeelinge , Ordres ende^

tien voor de Franfe Schepen, ofEfquadre vandeh

y lagge.die ickJMe dienfligh geacht, totfpeculatte,O ,

hier nevens over te jenden

^en de z^yde van's LandsFloote is doorgans
g^

f<jgh gevochten , en weynigh dooden en gequetjten b

men, onaengefien het furieus gefchiet van deryanu

metJUnon en Mufquetten , dat wy ttaajlGodesbyJy

dere Tegen.imputeren aan der Fyanden onervaren K-i^

Denfevenden, gedunrendehet Gevecht, doenwjf

fchen het Roode en Blaeuwe Efquadre docr boorden

,
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De Prim v.tn Orangien,

cl^e ten groot Frans Schip , h Schip Deventer van
)Jie)'dainj gevocrt door den Capitiyn JV'tHem vaH iQw>-

bur^h , dit onder mijn £jquadre ende Smaldeel^eren*

.,erfwM , acn boordt ^ tnyns Qordeels , tegens haarbeyder

viUe , en daar tvierde handt tegen handtgevochten, maar
l'u)itl\pmj}e en hoonden T.vy doen niet (ten » door de vaert
idnonr Schip ^er* de rooc(\die daar t'-fjj'chenbcyden quam.
DenAchtjitn , naar dat ic\den voorf^. » ij>.enUetJien

tddde gedepeftheert
^ quam my den voornoemden Capii ein

^uylenbnrgh van fijn wedervaren rapport doen, ^eggen^
e dat hem de Franjjen hadden ge-entertgehad , er, dat hy
telvan vanfijn olck^y met de Chaioupe rvasgeahan-
'onneert , nochtans hddde hy de FranPjen diem.atengere^
'fleerty en met het neder/eggen vanverfchcyde,^. of<^ met
jn eygen handen

, op het halve Deck^, gencotfaacl\t fijn
'chip te ^mteren ; haar ^nck^r te laten vallen, en foo
)An malk^nderen te fchavelen, ende was het Schip van
emCapiteyn feergeramfoneert , dies hemb) >fBe or-
lonneerde in de IFiehnge op 't ^^lacke te ver^eylen

, en al~

'aar te repareren
, gevehde hem tot dien eynde de Loots

van mijn Schip mede.

Ons is daarna vangoeder handt bericht , dathet Schip
Oevetiter noch dienfclven achtermiddag

, kpmende tjoot

lelVielingey buyten vern>achtinge , door quade toefttht

•jan den Lootsman^ tegens het Pttnt van het Zuyd-Oojler
\aj[en was aen gevallen , en in een moment in (iutl^enge^
hteny ende •:^jn van io6 gejonde , en 6^ gequetjlen die
laar op waren, t'famen 171 Hoofden ^ tufchen^oen 50
Man daarvan gebergtj daaronder beyde de Lieutenants,
naar den Capïteyn en Loots

, diehaarop 'tWrach^hadden
febohden

y entvel f^pndenfwemmen
,

'^^ijnmede verdronc-
\en

, die ick^beyde ne vens de anderefpecialijck^behjage.
De Chaloup met de voorfzj.gevlmhte Matrofen , heb^

ben haar aan een .yfmfierdams ^dvijs-Jacht begeven ,
mttexcufe datfy meenden dathet Schipfonch^,doenfy daar
•'-t [iepen, hebbe hnar doen overgaan op het Schip van den

mtnandeur en Capiteyn van Aleeutpen, die noch eenigh
oUk^deficieevde,

ffuyden is den rice-^dmiraal Sneers , met het Schip
'nOhfai;t

, 1'7 de V loote gearnveert^ welgemant en
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2 61 Daden vanfijn Hooaheyi

Den Cdplteyn Bra1\tl verrpachten tpy deftn ddgh me

tnfidlen dan mettet ontmannen vda 't Fregat ^ntterd^)

gevoert van den Capiteyn Sivarfy als anderfins,foo veel </

mogelijck^is , fijn Scheeps-volck^verftercken.

Den Cafiteyn la Sage , met een CapUadlSehif.enm
eenige Fregatten van particuliere Liefhebbers ^

cf;V^^

het Collegie ter ^dmirahteyt in Zeelandt over een^

ge]\pmen^ mitsgaders r;;emmige Branders ^fien wy mea

volgens de hope dieons daar toe isgegeven ^ alleuurenu-

de TVielinge te gtmoet
,
gelijc\ de Fregatten Delft i

G^es^ daar het yolck^ivasafgenomen voor den f/eer 1^

admiraal Banc^ert , weder met ander t^olch^door de C
piteinen Lonpne ^ en ïVillcm Hendïich^f\. t^'^n nyt^

kracht

Haar Edele Mog. aldaar hadden onsgeern i oo Frc

fe Gevangens, die haar dienfi vrymlligh fr^fenteerdei

toegeJ^onden y omme die over de Hoilandxfcht Schepent

verdeelen^ en daar voor rveder Matroofen in plaats oph

re Schepen te Inrijgen: maar kk^hebbe dievoorjlagh w
hennen ampieEieren^ ten refte&evanfeecl\ere HaarH
Mog: ïs^folmie van den vijfden lunii , \ 6y2. Op datfu

jcfi genomen y ende mijne geringe Confideratien daar e

boven geailegecrt
^
cnalfoodlefaecketotdeeypreffe Or

van den Stnat , ende XJxQe Hoogheytgcrenvoyecrt^

De langhverfothte Advv^sAJalioots ^ daar van beg

7%en nu, eïndeling e enige te voorfchijn te komen , die tvy

%lenmet Geqmtfien naar Zeelandt Tanden , omin de Ga
huiT^n verholpen te worden ^terxQ^lehet defe Noord'Oojï

windt niet toelaat^datfy %onder ongemacl\in de Maasl^oi

mn karnen.

Hetfnesévelen van den Capitein Bach^r^ in onfenlae

ftengemeldt y bevinden ipy abuis te wefcn ^ maar 'tisdi

Commandeer Mattheus Megangy voerende een Fregt

van ^mjhrdam ,
genaemt Damiaten^

U^aarmedc Doorluchtij^e Hooc:*2cboorn

Furft ende Hcerc , ^
vduni in'c Schip dc Sevcn Provincicn, ten Anch

kggcndc op Schooncvclt^ den elfden Jiinii , i(57 3-

JVas geteeckent. M. A. de Ruyte
P. S. Defenavondtii den Captcinvan Bra^el bQhoi

h) ons^earriveert.
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I De Trins vah ürangien . 265^

PBy defe Bneven, heeft de Heer Luytenant

dmirael Trowpvanden 8. mede den üjntngc-

tocgt: luydende aldus.

Ki Hoogh Mogende Heei«n

,

K| Xn Heeren : IVy hebben ons nader geinformert op de Brief

V\ conptuüe vande Batatlle , eergtfitren tegensd'En' van

'Iftn en Franfen vovrgevalien ; vy 'vertrouwen , dat fy
^^"'P'

ibcn verloren omtrent l \ al^ Schepen , foo gefonckfrt ,

'ff
rongen als verbrant , nefens ver/cheyJe branders , dié

O in degrondt als in de brandt vanonfe Schepengefchoten

ijn , vaar van drie Schepen haar hier in onfe Vloot noch

tet de Stengen boven water vertoonen. Wy hebben ( Codt

y ' geen Schepen verloren , aüeenigh ecnige Branders ,

tlooze van *)a6 ^ endeis 's Landts Vloote noch ingoede

tfiuur ; ende hadden wy den harden windt niet gekregen ,

>aren den Heer d» Rttyter en Wy van fentiment om den

ÉLtnd onder d'oogen teJien : doch dewijle het Godt de Heer

^it gelieft y door de eontinuele harde windt y
z.ijnWy met

tUe vigeur doende , om de Schepen wederom kjaer en in fo-

lutir te brengen, lek ben wederom op het Schip de üoude

^euw,^e. ABum in de Gouden Leeuw op SchoonevtltM

^p.yuni:, 1672' Gtteecbjmt

C. Tromp.

Maer alle defe omftandigheden bekracbiigbt

Joor foo veel duyfenden van oogh-geiuygen, vaa

\t welcke noch noyt yernanr het ftrijdigegefeght

jf betuyght beeft , dacr men anders in een vrye

Siaet vryer uyi den mondt fprceckt , als in een

Monarchy dacr men meer na den mont moet pra-

ten : en dat opene tooneel des werelds j de ruy-

men Oceaen, dat fich voor geen oogen en getuy-

gcniCTen verfchuylt, de bliickb^efbeyi dat onfe

Vloot niet binnen, maerbuyten , enZee-waci:-

ler van hun eerfte Poft blij ven leggen , die van de

üneelfchen twee mijlen naergclei i? , en honden

R ^ andere
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t66 Déden van fijn Hoogheyt

andere omftandigheden meer , zijn nochni
noegh geweeft om de Engelfchen te doen
ven, hetgeenc fy voor hunne eygene oog
gen : of te verhinderen dac Prins Bobben de

op defe wijfe , in een Brief aen den Heer A
iêfi , Secretaris van Sraec , in dato den 8 )un

fijn Schip de Royale Charles , leggende fe

mijlen van OoltKappel
, uyrgemcien heeft,:.

^"^f T% Tde/engeve ik^V een Rehes van onfe ABie , g
JD voorgeva/len.zijnde den 7. defety foodantgh, als

Kobbcrt »oordigh kan opgefieUrvorden > niet hebbende de tij

hadt^ om mijnfelven van des Vyands fchade te inforwen

Het quade weder te voren ons ttjdt eng^.Ugentheydt gege'

hebbende om alle de Sanden [onderen
; foo ts den ^ . di

in den Krijgsraadt ^ hieraan boort gehouden metall

Vlagh ' Officierenygerefolveert den Vyandt aan te dan ,

,

gende ten anker in een rechte Unie . tuJJchendeKande

Steenbanck. : en wierd vervolgens een Efi[uadron Sch

geordonneert uyt deverfcheyde verdeelingen van de

(waar van de ondjle Capitain inyder ^maldeelinge

commanderen) befiaandein 3 ^ Fregatten, en i 5 Brande

behalven kleyn Vaartnygh , die voor uyt fonderen zoud

Gifleren morgen omtrent acht uuren feylden defe uyt h

E/quadres voor afna de Viand , de wind z-z.w.en wan
tegens twaelf uuren ge-^ngageert met Tromp , hebber»

Avant-guarde. IVy warengedwongen vroeger te eng^

geren als ic\ gemeint hadde , om den Viand te verhindert

de loefvan ons te krygenMet Efquader.gecommandeert i

Tromp , wiird by d*onfe zoo hartgepreffeert , dat het moe
deinzen^ en retireerde zoo verre, als de Sanden het toeliete

Het Efquader door de Ruyter gecommandeerd , viel d,

Graafd'EJiré , en de Francen
, welck^ haar treffelijck, qui

ten^ te beurt. Sr. EduardSpragh mainttneerde infgelyc\

Vgevecht aanfijn zijde, met zoo groote couragie en refolu,

tie , dat haargantfche Vloot moji wijdden , zoo verre

,

i>rdti\
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Ve Prins van Ordngien, tS-f

niien het niet geveefl had uit vrees voor de Ondiepten,vy-

'talU 'm haar Havetten zoudegejaAght
hebben ; dan Mude

\ ig Koning een beter Relaes van hungehad hebben. De

laatkdmjlaande, en de nacht aankomende .oordeelde ic^(^

Ht beft vat afte houden, en hier te anckeren, waaricknu

'tgh.

Den Vyaftd heeft een confiderabel verlies gehad, V velck^

wt lichtelijckfat repareren ; zijnde veel van haar Volck

ioot, veel Schepen gedevalifeert , en eenige gedeftrueert.

De Ruyter en Tromp zoudengroot ferijckflgeUopen hebben

van verbrantte worden door eenige van onfe Branders,

k' 'mdienfy haargequeten hadden als behoorde. Onfe verlte-

W (tnzijnfeerinconfiderabeU tvee van onfe Schepen alleen-

lyckontreddert , tewetendeCambridge , ende Refolutte ,

m welcliickop meen te zenden om te repareren, derefivan

I ons verckzuüen u>y hier ItchteltjcKkormen doen. Wy hebben

weinighgemeene Maats verloren: tot noch toe heb ic'^

mikaar dcfe Ujfte van defe Officieren doot , Capt. Fouwles ,

'Capt. Wberden,Capt. Finch; Coll : Hamilton wasfijn Been

afgefchoten. Alle de Officieren en Maats ^ueten haar won-

' der wel.

WÊk In mijn Efquadre queten haar fpecialijc\ Capt. Leg ,

^Sr. föhn Holmes y Capt. Wetwang, Capt. Storifz. Sr.

Roger StrickUnd, en Sr. mlUam Reves ; de eerftenam een

Schip van de Viand , en de Uatfte bracht een Brander te ly-

waart van Tromp, enindten deCapitein van de Brander

fijn plicht hadgeobferveert , Tromp had feeckerlijck.'^er-

brandt: niettemin Story en Wettingwang gaven hem zoo

veelwerks, dat Re-ves ficbfelfontfloeg van tgedrang der

Vyanden. Ukjuerhoop SijnMajefteyt fatisfa^te zal heb-

ben, confidererende de plaats daar wy engageerden ,
en de

Bancken , zoo wierd'er zoo veel verricht, als men had kpn-

nen verwachten : En dus lateick^et aan Stjn Majefteyts

favorabel opnemen , aan wien ick wenfch veelgeluck'geja-

ren in V toekomende, dit zijndefijn geboorte-dagh.

Na
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2<J8 Daden vanfijn Hoooheyt

Na defc geweldige Zee-flagh, bleef de Vyi
lijcke Vloot eenige dagen , boven de windt ,

de Scaetfche legden , londer met hacr ingeb<
voordeel , en dac van de wind , dele iaetite wel
aen te komen

jt
te meer, dewijl defe na hun voocj

geven , feergekrenckt was, dat ben een volkomq
overwinningfa mocht beloven * oock dieper W
Zee als voor heen, en verder van de Bancken las

daerin tegendeel by de hooge Bevel* hebber^,
van de Siaetfche Vloot, eer; befluyt genomenii
den Vyand aen te vallen , en tegaen befoeckcM
het welcke , foo haeft dc wind een weynig ooftJ

lijckwas» oock met groot gevolghgefchiet is. .

Soo haeft de twee Vyandtlijcke Vlooten at

malkandcren waren, is de Velt-Marfchaik Wtn%
met een goet getal Ruytery en Voet-knechten^
uy t Vlaenderen , in omtrent loo Smacken , nafi

Walcheren overgefcheept , om dat Ey landt, das'^

bet de Vyandt, indien hy eenigb vooideelha
konnen beVe<:hten, op gemunt b.idde , te befchet

men.
OndertufiTcben gingen dc Franfchen te Land)

noch vooTC , met alle loebereydfelen tot hun ge
fmedc delTeynen, om Holland in te vallen,te ver
vaerdighen , voornamentlijck aen de zijde var.

Muyden.al waer men oock voornamentlijck hun
nen voortgangh heeft getracht te ftuyten 5

gelijcl

op den 2. |uny, foouytde Zuyder-Zee doord<
Uyileggers, uls uythet NaerderMeyrtje cndt
laege wegh, door gewapende Vlotfchuyten, dap-
per op hun Werckcntot Muyderbergh gefchoo-
len is : wordende oock onder het faveur van hei

fel ve , op den hoogen Dijck , een volkomen BatJ

tervc, binnen bet bereyck vaneen Mufquetvan
de Franfchen opgeworpen , aen de welcke meti^

fulck een yver is gearbeydt , dat op den 16. hef*'

Gefchut daer al op geplant ftond , waer mede dici
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Dc Prifts van Oranoten, 269

an Muyderbcrgh feer veel ongemacks aenge-

laen is. „ « 1

Terwijl de Franfchen dc Poften tol Brcucke-

en en tot Muyderbergh befigh waren te houden

.

ijn daer omtrent dagelijcks veel fchermutfelen

'oorgevallen , meeft tot nadeel en groot verlies

andeVyanden, vandewekke oock dagelijcks

7eel met geheele troepen quamen overloopen.

MaerdeFranrdien, bcmerckendede Ichadedie

Icijy dagelijcks daer van leden, en bet geringe voor-

ï\ ht\ dat Ty daer uyt te wachten hadden , hebben

dïé Poft tot Muyderberg van feUs weder verlaten.

*l Opdenz. Juny,brackdeKoninkvanVranck- Tocht

Mijck, des morgens ten 2. uren. van l-i«dekerc^.
^^«J^-^"

'
fn op , ireckende in drie Elquadren, met een

y^,,

'
/eldige Artillcryc van 60. ttucken Gefcbuts , Vranck-

,.w€en ongelooflijcke menighte van Wa^ensen "^^i^-

ló ^Carren, nade zijde van Bruffel toe, leggende fich

ynde Icnghieby Anderlegbi,daerlc himgewoon-

f
«.omtrent het plegen van alderhande moedwiU

\t, hielden; waer over oock de Gravinne van

Monterey , uyt ordere van baer Man den Heet

-jGravc . door Don Hmanuel deLyra , nevens andere

LCedeputeerden , hacr beklagh, en ver(;)eck van
"

;be.ftellinge, by den Koninck van Vranckrijck

,

daer over heeft laten doen. Op den vierden bra -

nde Franfchen van by Bruifel weder op ,
en

_-men hunnen aentocht naer Cbarleroy: op wcU
3ken lijdt de Ruyiery onder Montal, die tot noch

toe in Mafeyck en Tongeren gelegen , en fich nu

en dan , eens daer omtrent vertoont had, de Stad

Macftrichi berent , en met noch ^000 Ruy teren

,

onder den Grave de Lorge , van des Konincks

-iHeyr afgcfondcrt, verfterckt , defclve i'eenemael

j.tgeblocquecrt heeft. Macr op den 3. van defe

,;;IMaent, zijn daer noch twee Regimenten, een

ivan icoo lialiaenen, en een van ^ooPaerdcn ,

door
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270 Daden vanfijn Heegheyt

door den Gravc van Monterey , binnen gefon

waer op die van binnen veilchcydcn uyiv

op de Franfchcn grdaen , daer de Franfchc

fchadc door geleden hebben. De Frankhc

goftcn nu eyndelijck van defe blockade een

geringe te maken, wanneer de Koninck felfs v

Maeftricbt op den 1 1 . quana, hebbende fijn qu

ïier acn een plaets Oudewaier genaemi ,
d

vervcerdigen. Men ftack dien (elven dagb n

de linie van de belegeringe , aen dees zijde

de Stade af, en des anderen daeghs oock die

de zijde van Wijck, al waer de Hartog van Qrle

lijn quarticr hadde, houdende de Koninck

boven-gedcclic aen dees zijde van de Stadt. voe

fich felveo. Maer al de Werckcn wierden 1

licht en dicht opgeworpen . alsof men niet v

fiurs ware geweeft daer iangb voor le blijven

,

de Stadt met enckel geweld te vermeefteren j v

Jende onderiuffchen Teer weynigh van belanji

voor , als gedurigh fchieten van buyien en vi^

binnen, waer door al, voornamentlijck aen

Franfchc zijde, eenige treffelijcke Mannen
Ineuvelc zijn, en eenige uyivallen; cndaimi

enckel geweld noch eenige daer binnen geraec

zijn , als onder andere de Graefvan Dona, die fi

geheel op fijn Franfcb, met een witte Efchai

loegcmaekt hebbende > van twee ofdrie Dienaei

gevolghi, de Wacht als een Franfch Heer pa-

feerde , en hebbende meeft het Leger doorfier.

door de binnen,wacht heen reedt, als wilde fc

yets rccognofcercn , of fijn Paert ocffenen ; ma
voorby zijnde » zijn Paert de fpooren gaf, en

de Stadt toe rende , door een hagelbuy van M
quct-fchooten heen : maer fijn Dienaers hunn

Heer niet konnende volgen , hebben fich on

de Franfchcn verborgen , tot daifc bun gelegei

heyt mede vonden om deur legeraeekcn.
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Op den feftcn van ]uny , heeft fich deO verfte

outijn , met 1 8 Sianda rdcn Ruyteren , en i foo

Unie voel, aende PoftSonnega , in Vriefland

rrioont. ey (chcnde de PJaeis op; maer afgefeyt, Mun-

•bben Ikh ecni^e van de felve omtrent de Bief- fterfchc

r-brugge opgedaen.al waer de Marquis de Mooi'

ttillan begraven lagh , door de welcke iy aldaer geftut.

:ftuyc zijn geworden, zijnde dcfe door de Ruy«
rye van Bcrf^op en fVohega geftöt , en van mee-
nge om den V yand den pas na Sieenwijck af te

ijden ; waer toe oock Vorfl Maurits tnet (ijn

)lck nacr Heereveen in aeniochi was ; tnacrr dc

yanden wijckende, zijn alleen eenigcvaa dc

nderiocbt gebleven. Waer op Vorft MAurits ,

2or het openen der Sluyfcn , öm vordcrs dier-

jcke invallen te verhoeden, dc landen heeft

en onder loopcn.

Op den 8. )nny zijn van Nieuwerfluys , om-
1 100 Man in Chaloupen , en andere Roey-
ten uytgetrocken , varende achter Breucke-

heen nacr Weftbroeck , al waer van de Fran-

.n een borftweringbc opgeworpen was : fy

rvielen de fchildtwachf die in flaep was , en

tngenfooopde andere, die omtrent 90 fterck Ver-

!ren , in , diefe meeft ter neder fchooten , kee-
jj^g^oJ^J'^

e aUoo met goeden buyt weder nacr Nieu-
'ifiays ; achterlatende vijfdooden, en twee ge-

juetften medevoerende.
Het felve geluck had de Vaendrigh van Capi-

[cyn YJJelmuyde , omtrent Jooftcndam , en nader-
' nd die van Nieuwerbrugge op 300 Franfchen

n Woerden , daerf'er 40 van capot maeckien :

lis mede by Kockenge , daerfe acht ter neder

icböoten , en elfgevangen kregen.

De BiÜTchop fich dienende van hei Huys te

Gramsbergcn , focht die van Goevorden niet al-

leen hun ftroopen te verhinderen , maer ooclt

door

moe-
tingen.
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door het leggen van een fwaren Dijck , diéy

dw3 tioor üc Itfoom dc V^'gt dcde leggen ,

boüL;h'\en te benauwen ,
leggende drie of

fchanifcD tot verfeeckeringe van den Dijck,

der dat evenwel die van Coevorden hun io

en ftroopen naerlieien , daer het hen niet a

cveowel gel nekte.

Uyi de befeitingc van Heufden en He
rrockenoin ciecs tijt oockóoo Mannen , di

mende tot boven Bo'^ • i , fi^-h m ecnigc ^

waerden verborgen h .i, daeifeoniiient )i

Ruytep-paerden aenuotfen, de Wachters d

van nederfchoocen en verioeg^n. Waerop
partyeti uyc de Stadt gcionden wicrden , oii>

deabuyc wedeMCt ly wier

vanue Staeifche niet a»n.<. - <..aj |.ci».jv.iw icr

ftaen,macr oock veel daer van om verre g .

ten, cn eenige daer van gevangen.

Wanneer na fijn Ke.yierlijcke Maieftcxt;,

Scenden tot Regensburgh bad bekent gemaecli

dat hy tot ftuytinge van de Franfche Delfei-

voor had,ficb met een acnfienlijcke macht te \

de te begeven , en de Srcndcn daer mede toe vt

maent hadde , foo heeft iïch Junnm oock in ftr

geftelt , ( hebbende alvoorcns de Landen \

Keur-Brandenburgh, volgens Contrad onila,

fichmede met fijn gantlche macht opgemaeö

om de Key ferfen te ftuyten , treckende over tw

geflagene Bruggen de Roer over» naer het Gra;

fchap Waldeck , daer hy fijn hooft-quariier i

Coerbach nam , detacherende ondcrtulTchen

nige van fijne troepen , als oock uy t de befetti

van Wefel ,
Rbijnberck, en andere Rhijnftedc

om ncfFens eenjge Keulfche Voickeren ^ tot v

fterckinge van des Konrncks Leger voor M
ftricht te gaen. Van Cocrbagh verplaetfte

voorts fijn Hooft-lcger tot Wetzlaer , aen

Lah
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De Prins van Oramien, 273
.ahn in het Graeffchap Naffau , van waer hy fich

oor Helfen en Wctterauw , felfs toi by Hanauw
een verfprey t heeft , houdende aldus Franckfort

enoeghfaem als omcingelt , en bedervende alles

/atccr omtreni was.

begeven ons weder ter Zecj daer al wat
; te doen valt , en met goeden ernft om dc

antfche faeck geftreden wordt,

j
De Zee- macht foo van de Franfche als Engel-

\t t waren omtrent twee of drie mijlen boven

Jfe Vloot gaen leggen, fonder(als gefeghiis)

[iftfc in de tijd van die fes dagen eens het gevecht

'cnboden , hoewel fy geftadigh den wind van dc
laetfche ba-iden , lot dat op den de wind een

,/eynigh oottelijcker zijnde, by deZee-Hoof-
cnvan de Hollandfchc Vloot beflooten wierdi

cn Vyandt (elfs aen te taften. Den aenftaenden

agh quamen de Gedeputeerden van haer Hoog
fciog. de Heercn BofchveU , vander Meydeti , JMla»

'^Innult , en vdnder Vterfe , op de Vloot j waer op
^ f -ioge Krijghsraed wcUeraen boort van den
.u.i.irael ontboden.en het voorgenomen befluyt

•p r»ieu beveftight wierd.
'.. Ten negen uren gingen de Gedeputeerden we-
'er van boon , wanneer de Blaeuwe Vlagge op-

1^^' ;efteecken wierdt^ een teecken om zeyl te ma-
en ; en ten elf uren waren al de Anckers al vooc

5,
je Boegh. Daer op fette het de [(ttyter naer den
/yandttoe, die mede onder zeyl geraeckte, de
Ütaetlche fcheen in te willen wachten , maer fet-

,,en ko!tsdjer aen al de zeylenby» en wenden
||!iei naer de Engelfche Kuft. Deomftandigheden

len wy oockniet over ons nemen, maeruyt
levenstjaende Brieven doen hooren.

Tweede
Zee-gc
vecht.
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27^ T>aden vanfijn Jloooheyt

Hoogh Mog. Hecten

,

. . rn Heeren. Na dat vfj op gifteren omtnfit

fvl itrett ons ^ncJ\ers hadden gelicht met een OofteLyti
"

Windt 3 ende onsmet's LandsFlootenaardenW
ici cn and toe begeven: Soo heeft denfelvenmede d'^nh^ers;
Tromp,

licht ^ en met alle de Zeylenbjf, fooveeldeenljch^.'vam

afgeloopen, foo dat wy met ons Efquader d' .ifuant-gttat

de Blaemve i^Ugge , i^ynde d'yf-wint-guarde -vaiU

Vyandt , hehben beginnen te attacqueren omtrent de 1^

A^e vier urnen in de naer-middagh ; ende hebben heei^

met haargevochten tot ^t avonds in den doncl\er, Oi

wijle quamen den Lieutenant Admirael Generael de

.

ter, als ooc\ den Lieutenant ^dmirael £ancJ\er ,

heevigh in'
t
gevecht, ende hebben haerfoo geconvoyi

tot omtrent vijf mijlen van Sonltsbay , wanneer ïoy:

derom ( donch^r :^Jinde )
\tjn genendt naer de I{endevt

flaetfe op Schoncvelt. Ons t^olck^ in de Floot heeft

'

nytnemende couragie. Wy hebben eengroot Engelfch J

fien brandin , en odck^ eenige fhadeloos ;
fJoe het mei

andere Efquadres gegaenis, ftdlen U Hoogh Mog.

•verjiaen , waer aan my refere. ik^kan, mijns wetens :

'vernemen , datter van Ons eenigh Schif> verongeluch

iVaer mede Noogh Mogende Heeren ^ fuUenijodt.

machtigh bidden , Uwe Hoogh Mog. Perfoonen ende lo

Itjcke t{egeeringe meer te willen T^genen.

Ende vcrblijvc,

\Jrver Hoogh Mog, ootmoedigen ,
gehoorfamen ende

trouwen Dienaer.

Aftuiu in «ien Gouden leeuw, Was getceckcntj

op Sclioncvcldr. den ij D n/rl
luny, 1675- -l

^^1

MISSIVE van (^cn Heer Admira<*l R'*/

DE twee }{oning\yik^ylooten z^yn o:u in 'tgcjicl

bleven , tot den 14. defer , als Wanneer een fr

^tngh nemen, of fy
lu)den nkt konden ver-z^uden

"den. Omtrent den middagh \»aren onder \eyl y de 1

iV. O. met een brave l^oelte', in het derrvaarts
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De Prins van Orangien . 27 y

tn den Vyand ons te witlen tvachten , doch genaden

de, jïeldc de conrs JVJV^ nahaar J^ufi. Den^d^
\rcielvande Blamwe ylngh v;as vooruyt , die^anden

Tromp rvierdt "Vervolgt ^ omtrent ten ^.uren bt^

nden met den ah deren t'ageren^ tetveten^ den gefey^

nyfdmïraaL Trcmp met de BUeuv?eVUgh ^
Ick^mtt

^I{pode y^Ughy gevoertby Prins I{obbert ^en den Heer
inkert met den Commandant Monf C^rrde d Ejlré y

jjide wederom de Franfe en Engel fe onder malkanderen

rangeert', d')crima£Ls merter wederoyn hc^jig gevocht

I, wy Wedren van meeningh om op gefeyde Prins I{pb^

rt los te gaeyi y en fjn EpjHadre in te breiden y doch

)r fijn gedunrig licht afhouden y belet wierden ^ ble ven

dertHjjen met gednnrig canoneren in attic ^ 't geen

^trent tot*s avonds ten jo uren dunrde : En door de

ht q^edrongen om pyt te fcheyden y als wanneer ver-^

ens in ordre tvierdt gewent ^ en de ]\pers herwaerts

, .xlwaer ^s anderen daeghs na de middagh ttn

k^:r qaamen. Geduerende de Batalje hebbe niet

Is een Schip /ten verbranden ,
onfeel{er of't een

der ofOorloo])s fchip was ; dcch foo verfiaa^ Tanden

VJn haer Schecpen gefoncl\en ':^if« , van d'onfez^^n

icdm geen ^hebleven ^ dcch verfcheyd- btfchadight.

at ris andermael wet ver iesvan weynigh Dooden en

evtfen feer geluc}\igh ge vochten • Bevinde dat onder

Officieren en gemeen J^olc\ noch brave Couragie ove^

gfe is. ^s ónderen claeghs na de Batai'je wier t den

yandt niet meergefien ,
dpparent haren k^oers na de /(f-

'\ergevolgty genoeg l^Jjndeydat haer meer als half weeg na

tr l^iji hebben geconvoyeert. De verdere particidari--

en van hetgepaj]eerde verfiaetUE. in^t toekomende.

\ Juny^ in Schip de 1 7. Provintien^ op Schonevelt.

M. A. de Ruy X ER.

[iet tegenflaende defe^blijckelijckc retirade,*

len het de Env^elTchen noch al gewonnen , en

Hollanders binnen de Banck'-n hebben ge-
eghi Hoort eens hoe Prins Bibbert de faeck

^rlir.gton heeft konnen afmaelcn.
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276 Daden vanfijn Boogheyt

Mijn Heer :

IN mijn iaitiU advifeerde kk V Fd dat den Vjai

Schoone'veldt lagh , en dat tvyten Anker lagen

j

mijlen van Oofl-Capet. Na \al kk'O Ed. fe^gen\

een tssieede [{efcontrc mee haat ,
tvelchetv^sopdet

Junii. De Vyand foo na haar eygen IQiften leggende!

de degelegentheydt haar felven toe te takelen, ent

[elven te vo^rfien van all bet geen dat haar or.thrad

ml wetende dat , foo als de windt voor een ivijlge^

heeft, wy dat niet hebben kpnnen doen , waren g^^-encot»^

geert op ons Uft te kpmen ,
gelijck,fy dten namiddag deitt

^

hebbende de avantagie van eenjiercke N. O wmdt >

j

toi haajl vernamen , raeckfnde onder :{eyl , ftaande N% \

W. hebbende alle Jakflen gerepareert , halende opi \

dicht na de iVtndtals wy kpnden,baar afwachtende. (»

trent vier uren 's namiddags ijuam Tromp met betïi

{juadre van Amfierdam af ^
engageerdefich met de Bi

0e Vlagb , fchietende van verre ,
volgens haargewoot

Omtrent vijfttren engageerde de Ruyier enfijn E/ji-

dre met mijn , en 't \eeujche Efquadre met dem
Vlagh. In ^t begtn maackte de Riiy ter m)ine , als o>i

dicht op :(ijde wilde kpmenjmaar eer dat hy een Mufqk-

fchoot van my was keerde hy fjcb , houdende by de w»

foo veel mooglijcktPas, ging fchielijck^dsur .welck ons

denckfn, dat hy eemg extraordinairefchade aanfjjn Sw

hadde , of dat felver gequetji mocht :(tin. I-iaargi
'

fjje Vlootfchüoten comnueerlijck op ons een groote

tie afleggendet tot de donkere Kacht Wy onfe Grondt hi

dendcnut tegenfiaende haar Branders. Omtrent m
dernacbt geerde een gedeelte van de Duytfhe ViooiA

'*tOofl-^ttyderlijckt en kort daaraan dede derefiif)st>-

hjcks
, ^00 Wy giften door eengebroken gefjcht dat W :

haar hadden ., en de groote dtfiantt

Ten twee uren''s mofge%s keerden iv, insgelijcks , k-

vervi/lgend'Uot ftsuuren , geen apparentiejiende haai

bere:cken voor datfy in haar Sandenftiden raackenM

ten ondtenfligh h,ur verder te vervolgenfoo wenden 1

fettei
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Be PritJf V4n Orangien, 177

ifenie naar onfeeygen Kl'fl
f>et geet:e tvy v^nde

ifid meer ktt menfg^en , is , datjy retireerde m groots

dre, ons otiktindt^h latende van de fchad< dtefygele^

hben. Aen or{e :(ijde hebben tvy met een Schtp ver-

en heel weptgh y^okk Van on',e Conmandeurs ,

. Whyte, vat.dcr Warlpitc»C/iff. ^-idlii.j'.ion,

nde Ciown, :(ijn gefneuvelt ; van de Offictcren te

Capt , Henlchaw , en de Luytenant ^^iizgerald

W, en de Lujitenant Tufion isgequetfi.

PRINS ROBBERT.

i.i. :r als of defe Prins het beae bericht felvc

iicht te brengen, is hy met de gtheele Vloot,

lïnftonts daer OP gevolght. om moodclingb le

'oen geloven, daife de Staetlche dieper in Zee

delen gefocht te locken . en dat tot in der nacht

foo datfe al lockende , fander vyand achter

, naer Engelandt geloopen zijn , die up het

angen van het gevecht, alreeis 7. mijlen diep

ee lagen,en met den O. N.O.wind ,
met veel

hadden om binnen te loopen. Dit was een

we Stratagema. En hoe verre de Engellche

Hollanders gcvolght hebben, kan men uytfijn

en Brief afmeeten , die des morgens ten negen

n feven mijlen van Land af, gelchreven heeft»

-acr de Staetfche niet voor den laren avond, hoe-

hvel de wind al zuydélijck liep , weder op Schoo-

inevclt gekomen zijn. Het heeft Godt vorder ge-

'jlieft 's Lands V loot foodanigh by te ftaen ,
datter

«Ivanhet Efquadrevan Amfteldam. dat meer als

bey de andere te famen verioorcn heeft , niet bo-

ven de 2 1 6 Mannen gebleven zijn.

Haerc Hoogh Mog. hebben niet willen naer-

laten. in fcer zedige termen, hier over.in de plaeis

fclvanden ordinaren Bedcdagh , een algcmeencn

Danckdagh uyi tefchrijven.

D2 Engelfchc Vloot na haet Kuftgcfteecken .

s 3
q^*^^^^



2 7 S Daden van fijn Hoo^^htyt

quam nocU dien avonck loi SouIsl^..
j

ren daeghs m 's Konineks diep , en zeyide

daer op den i8' naer Queenboiough op , en huj

het in de B:iy van heï Noorden \ W2cr van de

rinck ber ici op den 2 \* met den Harcoj

Jorc^, daet heen gereyft , en den 2%, weder

Londen gekceii , daer bem Prins Bibbert dej

deren daeghs gevolght is. Twee FrcgaricnJ

Kroon en de Nachtingael , wierden onder

Tchen op kondfchap uyr;,»eronden, die op dei

dicht by onfe Brandwacht quamen, waer op

per gefchooien wierdt : waer op de Schod

Nacht di Ham . mee 1 2 Fret^atten » en vier Bïti

ders, vande Vlooigedeiacheertis , QmyooT
Teems te kruyflen , die op den 22. voor Sol

bay konsende , aldaer geen Scheepen vernama

en fendende een Schip op kondfchap hooger

»

heeft alleen een Konmcks Schip in 's Konirj

Diep, cn hunne i>a'u{che Vloot luUchen Qijf

boroügh en Gravelend (len leggen ; foo dz\

Engellchcn met al bun overwinningh de Zeec^

rnymi hadden. De Haen is op den 27. wedeiiï

de Vloot gekomen,
'ewolg Ondertulfcben vervolgde de Konink her bé^

;nhci yjin Maeltricht, daer als noch niet londcrlinpi
^^'^^^^

voorviel > als op den 17. her openen van de Trn

Mae- cheen , het oprechten van Batteryen, belchiep

i-iit. van de Siadt , en hun dappere antwoord van b(i

nen , het Ipringen van het kruytop de BatieW

van den Koninck , lot verderf van eenigh voMs

tot dat men op den 24. het Contrefcnrp qu|

rcbettormen, dat hen loo verre geluckte, Jai'

Hirtogh van Orhans door fijn troepen , OB
rOor^e^LoTrüine,eu Vaubrun. Veld-Matfcha^ckl

naer een dappere tegenweer, de Buyten- wercl

vau Wijck muchügh wierdt. Maermetwar^j

voigh AlJKUl, die de overzijde vaa deM '.es v
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De Trim van Orangten . 279

fjn deel hadt . geftormt heeft , kan men daei uyc

ifnemen , dac hy nauwclijck mee meer ais cc

lelti van lijn volck weder alj^eirocken is. Mon^

wuth had geen minder verlies, ma«r beter geluck.

V/y konnen de rcft uyt defcn nevcns^gaenden

Brief afmecten.

»c Frans Leger den z 5 Jutiy. 'c Was niet buytcn reden,

dat men met iulck een ongedult verwachte te vernemen,

wat dat op den dagh van giSeren j 's avondts ten 1 1
uu -

ren voorgevallen mochte wedn ; de Contrefcharpc

wi: rdtgcattaquecrt , ick wasopccn hooghte by den Ko-

nin ',van v^aar menbcrcheydeiijck figh alle de bewegin-

;cr V^andcn ; Monfr. de Montmoath was in dc atta-

que van de Guardcns,met het Rcgimaitvan den Ko-

inin<»j iMontr.flfc Monulm die van Eicardien, met het

Rc!^iment van den Dauphin ; van 10 tot 1 1 uuren was

da.u een groote flilligheyt aan weder zijden ; ten 1 1 uu-

ren fchoot men vijfCanon-ichooten , tot het feyn. Wy
cnccnvuurvanMufqaetterye j cnvanGranadcn,dat

^•er dan een uur duurde , met feer groot gewelt ,als oyi

;fien IS gewceft. Men fagh van die plaatlb daarwy wa-

^n, de Vyandcn (omtijdts vorderen , en fomtijds verach-

teren, vier Mijnen deden haar verwachte uytwerckinge

;

iduurende die tijdt was nlles vermengt met gefchreeuw

1 vervaarlijck gehuyl,(na het f^ggen van de aldcroudftc

officieren van het Leger) noyt cn is 'er fjx-aakel geficn

datfoofchrickeliickcngrouwehjck was: Het Regiment

yan den Danphijn won tcrflont de Contrcfcharp , en

wicrde daar weder afgeOagcn , hetwon die (csmaal ach-

ireen, en eyndelijck was het gedwongen die teverli-

,jnuytgebreck van Buspoeder , cn van Arbeyders , om
haar verblijf aldaar te verfèeckcren : Monfr. de Mont-

moitth was gcluckigcr , en won de halve Maan daar hy te-

:nwoordigh in logeert, In dcfe Artaq ie , die den gc-

^'len nacht geduurr heeft , is meer dan de helft van het

^ec'iment van den Dauphijn dootgeblevcm , en aan d

:

-iijJe van Monfr. cie Atonimoiith den Ridder Po//, Inge-

nieur , veel Officieren , waar van dc namen nc-.ch ni ?t vix

Ifjj
^Ycetj daar zijn oock feer veel i-ngelfchen doot gcblev».n,

S 4
"

t"-'
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(2 8O Daden van fijn Hoogheyt

en onder anderen den Ridder ]oms. Siet daarliet ge

dat dcfen nacht gepallcerc is , dat men noch niet en
danm 't gros, om dieswille dat het Woordt van de Tre*
chée haar niet en heefc afgeloft > en dat het meefte dd

van 't Volck, die den nacht in defè adie hebben doorg*

bragt 3 zijn gaan leggen flapen, zoo wel als den Konin;j

die men voor z uyrcn niet fien en fah Daar is even e« i

andere Adie voorgcvjllen , die niet min bloedigh g.

:

•vveell is dan deeerftc; Monfr. dt U FenilUde wefende el

poorten gaan rccognofceren , om op den dagh by do

Hertog van Montmouth ic wefenj om dathy hemd:
avonds mochte aflollèn, foozijn die van binnen geW
men ^ om de halve Maan wederm te nemen , en hebl
ons Voickdaaraanftonds oock weder uytgejaaght 5

iicbbenfè foo hernomen 3 met het Rappier in de hani

Monfi'. d'^rtlgnan is daar doot gebleven 3 Monfr.j

Verhenacgtc\\xti^ , en vele andere die men noch nietj

Ivent, 't gecnick U Excellentien morgen fal bekent)

ken. He: is noch geen twee uuren geleden^dat defe At^
is voorgevallen : ick fchnjvcdit alles in groote confuj

en verwerringe , hoe beft te gaan vernemen in het Qu;
tier van den Koning na alle particulariteyten > om U f

celL die op morgen naukeuriger toe te zenden ; ick

:

mijn vertreck uytftellen tot op Dingsdagh , cn gaer

^onCvtinStraztsburgh ^ of met Monf. den Prince

Um^ (^c. Hier mede^ &c.

Deregen die op den 2f viel, verhinderde d<

Vyandc niet om fijn nieuwe Poften te verftero

ken, en dien nacht noch twee fware Biiteryen of
IC werpen, noch een beÜtiyt te maken, om op der
27. weder op de Buyteu-wercken te ftormen.
Dit gefchiede desavontsten ir.uren, wanneete-
w^cteecken door twee Canon (chooten gegeven*^

wierdt, en de Franfchen aen het HoornwercI
een Mijne aenftaecken^ en daer op hetftormei
aenving , makende (ich na een brave regenftand

'

m^cfter van het Hoornwerck , niet togenftaend

die \sl:i de Stadt wel 6. of 7. Mijnen , inec Gran;

lei
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gevuit , dede fpringen , fonderdaer door de
7anrchcn de meefte fcbadc toe te brengenj maer

; fcbadelijcker voor die van binnen , om dat dacr

oor meer andere Mijnen ontdeckt wierden,

lier opquamenfe metdenaerderinge tot op 12

f voet aen de Vetten 5 waer op dt- Franfchen

es avonds ten 10 uren, 5 Mijnen deden (prin-

en.behoudendealföode Franfchen dc Poft. Dii
aderen van de Franfchen tot aen de Wallen, vcr-

.eckte onder die vanbinnen foodauigen onluft

nvreefe, dat de Gouverneur FartAU , niet te-

enftaendefich defelve daer (eer gewcidigh tegen

;:clde , eyndelijck gedwongen vand, (ich tot ver-

ragh in te laten , vindende (ich door een fterckcn

s^yandt van binnen^ foowelals vanbuyien gc-

*>arft, en fijn befeitingh alrects door hetgewel-
ligh ftormen , feer verl wackti en den Vyandacn

f-'lc Wallen. Hy dan door een Tamboerde ftil-

ibnd verfocht hebbende , fand eenige Colonel-
cn aen den Koninck , met een bewerp van voor-
fJFaerden : maer men begeerde in bet eertt de;

' Siadt opdifcretie ; maer als die van binnen be-
juygbden liever dan het uyterfte daer by te wil-

len opfeiten» heeft de Koninck door den Mar-
lis de Louvoy , de handelinge toegcftaen , met de
llcke fy dele eerlijcke voor waerden bedongen
sbben.

'ijn Alder-Chriftelijckfte Majefteyt is, van
wegen de Magiftraai der Stadt Maettricht.oot-

moedelijk gebeden.by fijne fonderlinge gunftc
haar te accorderen de naervolgende Ariiculcn :

VoO:

DAt alle Offenjien eninjurien, gedaein^ aooby de Kerc- w:tcrdci.

kelijcke, Gecjlelijcke , als particuliere Perfoonen , niet '•^'^

aÜeen voor , maar oock geduurcnde de Belegeringe, zijn en y ^.^

^lijveu t'eónemaal vergeten. Moc-

Toegellaan. ""cht.

S 5 Dat
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282 D^^tf» va»fijn Hoogheyt

Bat van nu voortaan in defe Stadt publijck^ en cmy

ffindertfal continueren het preecken , en de exercitie va\.

Gereformeerie Religie , in de ordinaire Nederduytfchcr

Tranfche Kerc}{en, en dat infgelijckj de Lnytherfche Ki^ <

magh geleden werden.

Devrye exercitie van de Gereformeerde Religie f^4
;

de Stadt mogen gc-exerccert worden inde Kerckcnici!

haar van allen tijden hebben toe-bdiooit, en foo crj

geen en zijn, fal haar gcoorlc/t zijn die te mogen bi-i

wen , of ter plaetfe die haer fal aengewefcn werden •»!

den Gouverneur j en opdatgeduurendc die tijtde vcj

Exercitie van de voorïz. Religie magh continueren, rij

haer gelaten werden, gcduurende den tijt van drie mr-

den , een van de Roon.fche Cathohjcke Kercken
;

^

tegenwoordigh gcbruycken.

Dat de Schooien van Je Gereformeerde Re/igie nil

hlijven in defelve (tact , roaer van het o^iderhoudt ,
als

de datvan deGerefinneerdeVredikanten, {uilen rm

verfien werden , uyt de middelen daerfe tot nu toe vm

derhouden x^ijn , ofuyteene<iuivalent dat haerfal wt

aengewefn.

De Fundatiën gcdaen by die vande Religie, full

befiaen en bbjven aen haer difpofitie , en foo die niet IH

fifant en zijn tot onderhoudt van de Predicanten, fal tf

gelaten zijn aen die van haer Religie , omme te doeni

Impoficie op haer ftlvcn , om te konnen bcfben.

Dat de Goederen van de Gereformeerde Armen en

fen blijven geadminiftreert door haer Kerckelijcl{e Confijn

tien.

Toegeftaen , foo die zijn gefondeert by die van

Religie.

Dat de Predikanten en Schoolmeefiers van ds Geref^

meerde ReligiefuUen behouden alle haer Vryigheden , Zr

niteyten , Voorrechten en £xen:p::en , foo als die tot noch ;

hebben genoten.

Toegeftaen.

Dat de Heeren Hoog- Schouten , de twee Heeren Dt

en Capittelcn met hare Suppc^- de vier Papers

Co'dei
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:9Üeges van de Societep , de Kloofters , en de Perfoonen ,

•jan n>atftaet , dign'tteyt, qualtteyt, ordre offunéiie dat het

vefen mochte , geen nytgefondert , fuUen bltjven gemainti-

%mt , en zijn in vreedz^amtge pojfejjïe van alle hare Goe-

leren , Renten, Inkpmen, Digniteyten Privilegiën, Vryighe-

itH,L>herteyten, Exemptien, Heerltjckhedén^Juriidiclien,

vergevingen van Brobenden, Beneficiën, OJficten, Funclien,

wifiratien, Gebruycken, welcke het oocJ{ foude tno-

^ wefe»,foo buyten als binnen de Stad, fi>nder exceptien.en

'. Teli^cl^alle enyder een defelve hier te voren , en toi noch toe

befeten engebruykf heeft,/onder aat aen yemand in defil^Xf

Itdasn verde eemge objlactden, fch.tde ofte vcrhtnderiigen.

Tocgeftaen.

Dat alle Ferfoonen en Tamilien , fonder onderfcheyd van

Religiën, blijven gemaintineert in haar Rechten van Pri-

>es , oéroyen, Exemptien , Ltberteyten , Gildem , foo

bmnenals buyten de Stadt , te IVater en te Lande , geltjch

men oock_ doen fal ten regarde van de Gaflhuyfen van de

groote Armen van den Hejligen Geeft , en diergelijtke Fon-

datten geleghen , foo b-.mten als buyten de Stadt , ia haer

diftri^en.

De Fondatien fullen zijn geadminiftreert door die

'cene dicfe hebben gemaeckt , en van't overige yderccn
*

maintinccrt in de Privilegie die haer toel<omen, en van

welcke fy hebben gejouillècrt tot noch toe.

Dat oock^diegeen e die profeffie doen van de Gereformeer-

de Religie , fullen ivtrdengeadmitteert tot de Magtftratttre

.

Toegeftaan.

Dat degoede wille van fijn Majeficyt xy ,
icndernemen

mnenMaeftrtcht . ofte inhareJurtsdiSlien, anders nul

\ls het gene dat heeft behoort aen den Koning vm» SpagnuJj,

ualttcyt als Hertogen van Brabandt , en naderhand be-

y..H byde Hecren Staten Generael ,
volgens de Chartres

diier van ztjnde , dte fttUen werden bu»aert in de Griffie

Vanue voorfz. Stadt ,
gelijci{^ vanou-is,

DcKoningh heefteen Traftnet ghcmaeckt met deiv

Ptuicc van Luyck over dc conlervatie van defc Plech-

ten 5
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a84 Daden vanfijn Hoogheyt

een , 'twclck punduclijck fal zija gcobfervcèrt.

jyMtam dt Heeren Biphoppen en Princen vanLuye

fal hUjven onverdeelt de JnrUdtaien, alsoockfyn D

mepten mtgeheel» gelijA '"^^ ^^^^

t

foeeji zijn.

Toegcftaan , i

Dat fijn Majejua j^i gouuemcrc:i> met den Trm\

van Luyck tefamen , de S tadt en de dependentie van dia

gelijck»li Stadt en Provinüegefcheyden van de ande.

Pravmtun vanyder van de voorfz,. Heerlijkheden » g

Üjck MÜvfior defen de Bijfchoppen vandeaKoningh vci

SpMgme» , en daer naer de Staten Generael der Vereemghtj

NedtrUmlen hebbengeregeert , foo in 't /laan van fujlit
'

refortyolsin Vinancien en alle andere Volicy.

Tocgeftaan.

T>iU depuhlicatte van Placeaten en Edicien, mitfgadc

de toeUuag van allerhande foorte van Munten, in i

vowfx.. StMdt z,al blijven , gelijcK in den tijt als den Konir.

van Sptgttien > en de voorfx.. Heeren Staten die hebben bi

fetm.
Toegeftaan.

DMtdeHoege Officieren , hebbende hare Cotnmtjjie, h

vja StjnHoogheyt den Pnnce van Luyck^, of van

HeertB Staten , ofte roei van de rcgeerende Magijiraet va\

defeStadtenUCraeffchapVroenhof. waervandatfe zif,

inbedkmnge. mogen verblijven ,
gedtiurende haar levts

inhurAmpten , oftetucl dat de voorfz.. Officiers de/ehJ

mognreftgneren acn Perfoonen, capabel en aangenaem at\^

de %fpeBrve Princen , ofte aen de Magijiraet van dewelcl^

ff dtpenderen.
rr 2

-ns de Conditie djcic zu llcn houden tullen dit e
\

fc^ n .Kien, zal Sijne Majclkyt refoliitie nemen.

Dzt alle Geejïelijcke , Officieren , Burgers,fal vryflat

vaojuh te retireren naer haer Goederen en Familienbuy

ten ie S tadt , en altijt te konnen komen , als het haar gai

dttmk>> »«M teverkpopen haer andere Goederen en ErffA

nifenjfinder in die macht eemghftntt te zijn belafi.

Tocgefïacn.
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SijftlMajeJleyt wordt onderd(inighli]c\gehedtn » van

)Bte ftaen aen allede Irmoonderstande Stadt, van te

iogengaen, enfrequenteren aen alle de Steden, onder dc

éoorfaemheyt van de Hetren Staten, geduarende den tijt

im tweejaren naajikpmende , omme hare affaires te ver^

khten , adverteerende nochtans de Gouverneur van 'tfel'

en onder middelen dat niet fullen ondernemen hetgene

mighfins foude mogen ftrec\en tot cndienft van ^jn Ma-

tfieyt ;
gelijck oocli, toegelaten fal x.ijn aenalle Vremdelin-

en, omme hier te mogen kpmen om haergoederen teadmi"

\ifireren , te verkfiopen en te veralieneren.

'I oegcftaan alleen voor fes maanden.

Dat geen nieuwe Impoften fullen geflelt werden op de

hadt van Maefiricht , ofte op de Burgers van dien , fon-

\tr communicatte van de Gemeente , advijs van SijnMd-

tfteyt , en van den Heer f'rince van Lu)ck.

Hiervan filgeuf-crt werden als voor defen.

de j tadt en Regeertnge van dten niet enfullen helafi

pirden met nieuwe Fort/ficatien , maer gehouden fuUen

ujn te onderhouden hare Poorten, Valbruggens en Huuren

tot koften van de tadt

Haar zal niet gevergt werden in dat regard buyten

haar macht.

Het Guarnifoen , foo te Voet als te Paert , '/ welc^falge-

hdt worden linnen de Stadt , met haer Wagens , Bagagie

,

€ntrey» van Artillerye ^ fal zijn gelogeert door Authori-

ttyt van de Magiftraet , gelijck als hier te voren isgeprac-

t'tfeertgeweefi ; cf anderfins by gelegentheyt van faecken

menfal met de Magiftraet accorderen.

Men fal hier van uferen gelijck als in Vrankrijk.

^«r alle de Reeekeningen vm de Stadt , puhlijckjijck,

defengedaen engeflooten» fullen blijven in haerge-

heel, en welgedaen,fonder eenigh onderfoecl{fubjeH te x,ijn,

Toegcftacn.

Aüe Schulden, Renten, dewelckegeduurende de BeU'

miige , van te voren , ofte op de naem van defeStad zijn

Kontraüeert , fullen gehouden werden voor wettelijck ,

w*l
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28<5 Daden van fijn Hoogheyt

t\?elgedaan en ml opgenomtn 3 en de opgelichte Caflut,

tn Schulden ^
gemaecl\t engecontrafieertop denaem fn

tot profijt van de Heeren Staten Generael^ tot heden

fiêllen werden betaelt uyt het inkomen ( albereytx vcrfc^

fienende haerfchuldigh
)
uyt het Landt van Over M('.

tn de Domeynenvan 'tV^roenhof.

Toege^t^an ju tierende 't Employ.

Dtrt t^nlncl\heeft den Gouverneur en't Guarnifi:

geaccordeert^uyt te irecken met hacr Bagagie ,
Item t

StHcJ\en Canon <en eenMortier^vUegendeV endels.flaêk

Trommelsy en voorts behoorlijk^ ^mmonïtïe van Oorlm

nevens i 6 Schuyten tot Tranjport van de Gecjuetjïe ; f

mede meer andere I^arren
^
genoeghfaem tot haren diek

Gedaen in 't T.egcr voor Micftricht ^ den eerftcn d

vanjuly, 1^75.

IVas geteecl^nt L O U Y

Voorflagen , tedoenaen fijn AldcrXhtfï

ftelijcklte Majeftcyt, wegen de dry Landcni:

van Over-Maze.

l.T^E^ gelieve Sijn Aïajefieyt , dat de Staten deré
JLj Landen van Over-Afnfe blijven gemaintineertr\\

haaroptdePrevilegien, met d^Ojficieren enhasi

dependenten.

DenKoningh befci crnit iiaar in hunne Previlegie^

laathaar devryeoeffeningc harcr Religie foo als het ft

ve is geaccordeerc te Maeftrigt; en tcnaanfien derOft

ciers , na fy fich zullen gedragen^ tuflèn nu en fes maarJ

den y zdl fijne Mpjcfteyt daar over refolutic nemen-

2 • Dat de Offeieren van de dry voorfzj^ Landen m»;

gen mrdengecontinueert fnhare ChaYgien ^
Gagien ^ ti

Officien , gedtmrende haar leven.

5. Dat de Schulden^ gecontrafieert door de worf^J

Staten , en waar van menjaarlijcl\^ de Binten betaalt , i \

haar geheel mogen blijven.

4. Dat de I{eech^enlngen i >ut onder gervoonte a.zn

njoorfj^. Staten overgegeven
^
ingevolge aldns mogen bi

vr



Be Trim van Orangien. i%y

'y pmdergehouden te tsyn daar van aanymxnt anders

eninge te doen.

Dat de Ontfar.gersvan de Domeynen ,Subfidien ,

TGeejieU)c\e Goederen , ende wat des meet z>y , fonder

tigt verhinderinge , fullen mogen defelve infamelenyen

'}%en betalen alie het gene , 'tWelckJjaar tot defenhuy^

fen dagh h^omt te regeren.

Dat de Predicanten met hare TraSiementen y de

tffeningeder Gereformeerde I{eligie , de adminijiratic

^n]Hfiitiej enfinantieninden Staatenflaatfen alwaar

'mmed\ate{i]cl\yQOr den Ovrlogh Zstjn gewee[t , fnllen

rbijven.

J, Dat de Iniveor.ders van de voorf\.^ dry Landen, ten

nften derfware b( f.tftingen by haar eenige langejaren ,

voornameliiek^gedmtrcnde den Oorlogh, ge eden,mogen

trden gefuiagcert meteen gratieufe quijtjcheldinge Sy-

rAIajeJieyt 'van tweejaren inde ordinaire Subftdien^

idat defelve daarnafouden mogenblyven gereguleert^

•Mjcf\fy te voren waren door de Staten G eneraal.

\laiis cedannin de Vcrgadcringe der voorfz. dry

Sten, cn geordincert te werden gctecckcnt door de

Iriffiers des fclvon Landfchaps , den 50 Junii, 1673.

edaan in *tSeger voor Maeftrichty den eerjlen Iulii^

^
'Vi'as getceckent L O U I

Hoe koftelijck nu fijn Majefteyt van Vranck-

. ;iick defc overwinninge (laei , weten fijn Bevel-

f lebberen aldeibeft. Het i$ buyien twijffel ,
en

feecker genoe^h , datfe menigh duy fcnt Mannen

daer- voor hebben lat^n fitten , daer fuick een ge-

ïlcU en tegpn gewelde gepleeght is, het geen

W<'rzijderi met minder a]s feer veel Volks heetc

nv ?ten fpillen. En wat die van binnen aengaet,

|P' .dffc volt^ende ftaer van hun verlooren en geqaec-
"

fti Bevel 'hebberen, iQOocgeuoegh dat m'er niet

ftjl gefcien heeft.

Lijfte

t
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Lijfte der Officieren, gebleven en gcqué

in de Belegeringe \2inMaeJiricht.

J)e Commndeur Weede èn Grave van Dom gequèt

In *( Regemem van den Heer Prince

M^iurice de Nalfan.

Doot, Lt . ColL Pfaflènrode , als Coll. J^apt, Droft

Lt.Coii {füc\\\t:ïtilsMapr,LHyt Zcnfin'o-y^n

Gequ. J{apt Cats. De Groot, commanderende de Ce.

pag' van Strg. Ma\or Biflchop. Kien, J^raendr. -

Droft. LaRiviere, Lt, van Duyck. Wittcnho-

Vaendr,mn AckcrfToot. De Radt, Lt, van van

gen. Blyenburg , ^aend. van Meteren, 8 Sergea

Jn^t Re^ememvanden Hr. GoHverneur

Doot^Lt. CoU.Sanderhnt, als Colt. I^pt Embifè,

L Coll. l{apt.Bittev. iQï/>c.Deleaen. IQtff.Bodar

Norwordt, Lt, van Colpeper. Serg, van Ropert,'

V^aendr. Peltz, f^rfewrfr. Diepenbroeck. Aid

hove , Lt, vaH Gageren. De r^eftdr. van Gage

^ Sergeanten,

Geq. ]{apt,Co\pepeVialsAfajor, JQtpt. Ropert.

Hafcen. Diepcnbrock- 1^4pt. Gageren,

ne , Vaendr. van de Coll Compagn, Vander Hor

Vaend. van Colpeper. Taignon, £t. vAn Monplai

La Reviert , Vaendr vAn Ropert , als Lt, Serg. v

Colpeperj als Vaendr. Pracai, Lt, van Haften, z S
geanten.

In V Reiement van Kirpatrik.

Doot, HacquPt, Lt van de Majors Compag. Killer
'

bergh , commanderende de Compao, van J^pt. And"

Croyfct. Vaendr'tg van fijn Vader, i Sergeant.

C?r^ Levelèon als Lt. ColL J^pt. Ctoykt. Du M
Lt. van Lpyfnier. Hcrlc, Lt, van Pi>l. Eland vand

Andla aUu, Rondelet, r^ewcfr 1/4» Tailifcr. V

Ier. Vaendrigvan Arskine. Een Sergeant alsVarnd

1 Sergeanten,

Jn ke emem v tn Heefwiick.

Doot, Capt, Foyerc. Lodelteyn , rmdrig van de Coi
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Ve Trins vaji Orangiin . 28^
Cornpdg. Sergeant alsVaend. der felve. IngtU^Kaenrf»

van Trcflcmj^- z Sergeanten,

req.lt. ColL Mmoyals Coll.en Gevattge.Serg. Aia]or

Oudenftccn .alsLt.CoLj^apt.Trcüon^. Lnngenhorft,

eommxnd. de Compag. njan de ColL Frcntz. Nicpooit,

Vdendr.van trcntz. Laurentius^ Lt.van Winteroy ,

alsl{Apt. Vander Gocs^Kaendr, alsLt^ Sijn Sergeant

als f^fiendr. Staajts^ ^H?'^-
'^^^ SoUos. i Sergeant.

/n V Regement van Hofwegen
>ht. Lt.ColL Coiximcrftcyn^ ColloneU I{aft. Coy^^

dis Serg. Major. J^pt. van der Steen. J^pt.YoXknK

Jf^pt. van Somcren. f^aendr. van Commcrfteen.

?fr7. Serg. Major Ghcndt.', als Lt. Collonel. Sa-

\y^als Lt.Coll. }\o2,ttidor( commandM Col.Comp.

" ^S^V comntand^ de Comp. van Marrin. OÜcnburg,

Xr. van Commertteen, Serg. van Commerfteen^ ah
jKaendr. Luyt. van Ghendt, Brinne 3 Lt, man vander

Stcco. t^aendrig van hi^vïin.

In \ Rc^emem van Eeaumont
Upt. T Sergeant van vander Steen,

7e>]H.Isapt. Hinjofla. l{fpt. vander Steen ^gevangen.

1 ^cl^Z^^^nNicupoort. VchiQ^nCyLnyt van Hin-

j
PclnitZjX^y/f. x/^nvandiirrSteen. DeKaendr^^

van vander Steen , als Lnyt. i Sergeant van Cats-

In U Regement van Carry
loot. ColL Cariy. Lt. de Haes, copimand. de Covhp^ van
Doubiette. Sergeant van Rofekrans^ als Vaend. Sen-

tiuS3 ^l^ Vaendrxg van Atnerongen. i Sergeanten

7eq. Van HovC:,command. de Coll. Comp. yaend.Vox--

tcrfon, als Luyt. Godtbey, if.x'tfwPanhuys. La-
\tX2,nQ^Lt.vande Major Züé. Lt. K00I3 command.de

Comp. van KoCtnkxaVis. J^tf^f. Dudan. /^Sergeanten.

In't Rezemem ^^«Bremt
7eq, J{apt. Scdtihur^. i Sergeanten.

' tn't ^Hxilimi Regentent Italianen,^ecommand»

yoor Don Mario d'Orilla

hopt. I^ftpt. Vtl;Ucc« Jaq. Tlorentin. Katndr. I^efor-
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290 Daden van fijn Hooghcyt

Geq, Tme jtiputants vin *t I{egiment. Suola. Vckil

Lubuon. Romavolo. Capanoge. J^apiteymn. W
nagjonta. Itzo. Farno. Barbaco. l^a^t. /^e/orw^. IA
toy. Guarnio. Macian. De Pier. iirivio. d^Alte.

*

tin. iManzctti. gelanfon. Corda. DeSilva. Mj

Capanogo. Duran. Albertin. Gurdan. Dana.

no. La Sala. Etecn. öaroni. Cajella. Fcrari. G^
Vamd, Ksfor. 4. Sergeanten 1 8 Sergeanten Fj} A

mé. Sergeant Major gevangen.

In de Comp, GrAnadiers. ]{apt, van Bergen. Xi

Dalqi\el. tni Sergeant.Doot.Kdil^iFaend^als.

S erg, als Luyt. Geq.

Jn de Comp. Mineurs, z Sergeanten doot, Magis Kuti

gtquetfl,

3 Edelluy van d'^rtiHery deot.

Van lo Orders I{eformé van den Prlnce vanYxii

mont, gecommandeert door den Lt- Coll. Bois Bcrnf

Zjyn 13 daot en gequetp.

In de Cavallery

Door. Plasborg, Serg. Major van Co//.WelI. ^artleri

van Coll. Swartzenburg. Sergeant van PrinceJ

Salms. nQ:\Si Serg. Major van Co//. Morbecq. S\

geantvanM.othc<:c[.

Getf Coll. Wel. Hjtmr. Tilly en \ uiicr. Lt. vandcr P<

Corn.WOU en Franken. Prince van Gcrcment,/(/r~

(ier. ^Lt.vaftVnnccdcS^lvns. 2 C»rnett,van]

cedc Slims, z i"eyg Prince de Salms. Comtc l

yarroux HJtmeeJier. Baron de Sprang /"i/wJ-. J

l{itmr ï{eformé ^djontant ,
^aPtiermeeRer

,

Sergeant van Coll. Moibccq.

Volgens de Monfieringe van den Commifarit Midii

hoopten den Auditeur Fiochbach, fpeddHjcl\aen'

. fielt z,ynde,gedaen op den C ]nHi 1 677, op de Loop pla

van 's Hartogen-hofch , van 8 Kjgimenten V

0

knechten van den Staat, noch bevonden 1130 Manm
Van*t Italiaens^giment zi<i,MAn Vandeiz Co

'en Paerden vanden Stant ,
/\iu.P\Hyters.

> Ande tme Anxiliare [{egmenten van Salmcs en v

Moerbeec!: , % 50, Z>t overige,fio u Voet Als te Paen
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7m doodt oftegcquetfi , waar van hef getal groot is , ge -

k^alsgefien l\a-n werden by de bovenftaende Lijjie van de

ode en^equetjh Officieren , deivell\c ijyn in 't getal iig.

Cedunrende de Belegeringe , hebben deFyaiidenbekp'

tn ^0 gevangenen , foo Officieren als Soldaten } dewelc

* (volgens de Capitulatie) z>ijn wederomgelevert . gelycJ\^

)\aan de z,ydc vandc Belegerde, dehare c^ijngedaan.

V 1 uïckrijck hebbende op Keulen geexcipiecrt

len V redt -handel , had nu de faeck foo verre

bracht , dat de Marquis de Grana vandaerna

iTeenen vcnrock, en lijn Regiment , bcneftens

ir ' n de Siadt , den eed acn de Overighcyt van

n dedc , waer over de Kqninck , ten welge-

llcvi van den Biflcbop van Keulen , den Vrede-

Jdel weder getracht beeft aldaer te verleggen

,

njck oock ncftertt de Heeren Mediateurs , de

kOnincklijcke en Staeifche Gefantendaer oock

»en gekomen 7ijn.

H l -ttuiTchcn liepen de partyen foo uyt Mae-
is elders , (lerck op malkander , hei geen

bpltijis op der Staten zy , maer evenwel niet . i-

UibÓs, uytviel : gelijck een troep van4ooM^in-
fien uyt de befetiinge van Aerdenburgh , en ande-

1^ € , zijnde uytgetrocken naer de Landen omtrent

/eurne , om daer de contributie te vorderen, on-
f^''ooTfiens , alfoo wat te onbedachtelijck buys

n , van eenigc gecommandeerde troepen

lyt Duynkercken , hoewel niet boven de 300 in

getal , overvallen wierden , blijvende daer

ige dood , 40 of ?o binnen Duynkercken ge-

Jgen wordende gebracht , en de reft het met de
riuchi ontkomende.
Dit verlies wierdtmerckelijckgefoulageert en

ff^trooft , door de tijdinge , die men over Lande
.ratteen Gammeron kreegh , dat de Com-

r van Goens , de Sterckte Trinquemale, de
- cdcrcm ontnomen ' ^ ^'i nevens

Vrede:
handel»
plaets

tot Keu^
Icn vcï-

leght.

Srnct-

fche i;e-

fiagcii.

De
Fian»
fcIic vcr-

l:e;cn

Trin-

quema-
le op
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29Z Daden vanfijn Hooghe)t

verfchcyde van hunne Scheepen, veel gevange

,

een grooten buyt gemaeckc had. Men kree.

oock bericht dat Cofmlis Evertf(' met eenige Sck
Handel pen uyi Zeelanr,naet deWeft. Indien overgcftu.

vanCof
y,^^^ Qp eenige Eylanden aidaer,en voofnamen

vcrifz.^' hjcktot St. Euitache. feer groote verwoeftir"

inWert. aengerccht, veel Scheepen bekomen , veelb
Indien, gem'aeckt , en dacr op een geheele Terraneufï

Vioot van de Ffanlchcn , ten meettendeel v

nielt hadt. Wanneer nu de Heer {(abenhat

door een blockade , den geheelen winter, hcij

heel Oldt-ampt en Ommelanden . van de Mi
fterfche ftroopexyen bevrijd hadde , heeft del<

beflooten die eenmael met geweid acn le taf

Hy dan ircckt met veel Volck en Gefchut, te

ter aen gecnc zijde , daer by op de Bonderdi

poft gevat , en (icb met eencn tot Siockfterhoi

cn aen de Boner-Schants nedergefiagen hef

om alfoo de Schants van dry wegen te naerdei

De Biflcbop wel wetende, hoe vecle hem

defe Plaetfe geleden was, heeft alle geweid aed

gevvendi om defclve te ontfeiten ; wacr toet':

oock den Overtten Meyndershagen , mnóoo Dri

gonders , en 400 Voetknechten daer heen gefc:

den heeft ; maer foodanig ontmoet wierden, dn
'

fe met verlies van de mectte van de hunne mo(

ften aftrecken. Hier op fetic I^abenhaupt de bel-

gcringh te ftercker aen , en beett de Schanis oc^

van vcrlcheyde Uyileggers op den Dullaer

hafdt doen belchieten , naerderende onderti.

fchen la.igb^ den Dijck fop veel als mooghlij-

was. De Biirchop daer over noch een proef w

lende nemen, doci mer een troep vai 3500 Mai^

onder den Overften iVeddel ,
Nagel, enandercj

ccn a-'nva) op de Poft van Blunde , overvalt dif

en tracht langhseen opgeworden I>jck,deji C<

lonel /^mla van dc teft af te fnijden : maer al
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De Vrms van OrangUfi. 29^
jhenhaupt het felvegewaer wierd , fand hy mct-

•r haeft negen Compagoien onderden Majoor
'Heem , Aquila te hulp , die te famen niet alleen

e V^yanden aFgekecrt , maer oock vcrwardelijck

>pde vlucht gedreven hebben , met fchade wel

an ^00 , foo dooden als gequeiften , nevens vcf.

Cbeydene gevangens. Hier op trockendeMun-
'terfchen naede Grenfen van Ooft-Vrieflandt,

Jruwaal , Brou en Keen ; cn is de BilTcbop fclve

01 Siapelmoer gekomen , met voornemen om
T 3 noch
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29 4 Dadm vanftjn Hoogheyt

noch ccn aenval le wagen ; niaer dele bleef

wel noch achter : foo cUt de Siaetlchc gelei

heyc hadden dc belegeringc raei allen yvel

vooi i voort te létten , fcbieicnde fecr li"

op dc jcüants. Hy heeft op den 18. jiir

Scbaat« ongc-cyfcht, maer kreegh tot aniwot

dat >{ ' i^^vens van dienaenpaerje tvinter daer inne

fiuden mjhlen.

H / ^i- op ordonneert de Luytenant Col<

Jamminga , op de Stockfterhorndijck, tot bini

200 fchreden van de Redoute, aldaer te naerq»;

ren , en luflTchen deu 2 1. en 22. de Redoute fel

met geweldt acn teiaften , nadat defclve vani

Booner-Schants fecr Itorrk belchoorfn wa?.

aenval dan gefchiede u cn uur

,

wicrd foogeluck rtgelei, dat de

douce « naer ceniii*-*» tegenitand , verovert wie^

Dc Munfterfche fcer verwat ' ' k vluchter^

langhs de Contrefcharpe njv.. . x..nen , wier<

van dc Staetfche foo kort gevolghr, datfc n

dclelve in de Poort , en binnen de Veftinge g-

raecktc, zijnde feer weynigh in'tgetal, alfoct

maer een telfens langhs den Dijck , door vijf vfv

fcheyde traverffen van Paliiraden , alleen mr
voor man konden palferen: maer de Vyand,doii.

dele onverwachte overval verbaeft , en meenet

dedatien minften degeheele macht daer binn<t

was , wierp de Wapenen ter neder , en riep ojc

quanier ; en al foo wie.rdc de Schants fcer ónve»:
' wacht vcrmeeftert, terwijl de Heer l^abenhau.

niet wetende van het geluckigh gevolgh, not

even dapper op dc Schahis fchoot.

Indelen overval is van wederzijden , rotv<

wonderinghtoe* feer weynigh Volckgebleveo

alleenigh twee van de Staetfche, cn mede fe^

weynige van de Munfterfchc De buytdie*!?

gemaeckt wierd ,
wasaenmerckelijcker, food:f

niglii
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ISi . dat men wil dat een wel over de 1000 gul-

'is aen goudi fou hebben gebadt. De Officie-

1 noch hunne Vrouwen wierden gefpaert; lelts

'tde Huysvrouw , noch Dochters van den U-

in en Commandant N/>:(4M , maer wierden aile

i 'teefchudt. Behalvèn een Coloncl de Com-

i andant, 2 Luytenant Colonels, <;
Capireynen,

^
•i.uyienanten , 2 Luyten. i^eformees , 6 Vacn-

ighs , een Gereformeert , en een Adjutani ,
wa-

nder noch 400 gevangenen. De voorraed dacr

ïcvondcn, was volgens de nevcngaende Lijite.

Regiftcr van't Canon binnen de Niemxc-

Scbants gevonden

. ^Metalen Canon.
l. Haive Cartouwen gemoateert met

igt Generaliteyts Wapen , m roch

,m ^jmonteertd'eene

If, i vinSwol ^en A'an-

r met 't ^^^dpen van Munjier.

Stuch " - > f '-'-f"

L
vijs,

m:\Metale Kijljlucken , iveUkj v.in

fÜMhteren geUdea W9rdin ,
enfchic'

*tea /^pontyfer.

jinmavau't Metalen Canon ,

9 Üuck. !

lawitzen vat 24 p. Iftr ,

\ere Stuckea fchtUtnde iXy %en

\ont Y/nr

Somma van 'tYfer Canon
II flucke-

Mortiers.

Em Metalen Ahrner i 100 f^'.

Steen,

Soch drie yfere Mortiers van verfchty

de Caltbrc.
'

Noch omtrent tttffchw de J i 600 pont

fulver.

De (iranatm en Cavnn «j:gels

noeh niet netelt.

Hier by dm Vaendragcr vun de ^irU--

len Ha.ns Gcoi5cTurk,<»«'g<

Canonnier s gevangen.

R Ammoniüe-Huys binaen de N««w-S«i^«; .
op or-

dre van fijn Excell : door den Edelman van i Ca-

non , Picm v^n Kolenbergb ,
gevifueert zqnde

,

is bevonden

,

Canon Koegels.

Koegels h iz pont Tfer.

ifg K^t'gels i 6 pont TJer»

Kregels van verfcLeyde forten

tot Valcl{nnette?h

f'jjmen 1709.

f

Pulver.

13 7; - .utTulver^

5' Op^ne jonnen Tulver.

Koegcls tot Snaphanen

en Mufquetten

,

ly To7^nen^

T 4 Item,
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Item.
56 '^njjenmet Scbioot.

21 LoclU'Kjtegels.

?6 KiP^en Unien^tneen^sriye h fje

Lonten.

cn cfmUe.

y Tomen Hindt'granaten goede»
2 7 Graaaten ttyt het Cav^i.

25 trtncht Kttq^eh

.

2 Tonf!

2 f'itct;

a Krnjdt backen.

1 Metalen TetarJi.

£e»^aït) Tinnttt van TalltlJadtK.

7 "jBrilU-vMtjes,

2 Dommtkrathien.

10 Amnturiitiel^rntt,

1 1 IFagent tvt het (anv /

3 Verdichte KuSlwagem.

4 'Shck^agens,
Een "ïari^, eo oock^etteltjcLe

Taerdctujgen,

Rc;-5^(^r van Proviant
6 Tö/

^_ . ,

Tocht

J U LY.
Op den ecrfteh July quamen oyi Vricfl

over de 5000 Ruyteren, en doo Man ic voet,

4 meiale Stucken , cn over de 200 Wagens
voorrjiedt in Drenthe , tocDiveren. De Over
Braréd met fijn D/atjonders reed voor af, waer
fijn Genade Vorft Maurits vo]gh^e, fittende

den ÜQer Schetlinga , Gedepuceerde , in een $x

karrc , nici al dc Ruytery , en voorts bet V«
volck op wagens , met al den treyn. De menin
^k'2s om den Overften Po(i op te flaen , die by
Brugge tuffcben Siaphorft en de Wijck, een ki

neberchanifinge had opgeworpen , maer was v
Gefchuc onvoorfien. De Dragonders \an
i'ooftoght, quamen des Sondaghs 's morgen
wiyi het Dorp de Wijck , daeropaen. óoolvl
waren mede uyt Blockzijlgecommandeert, o»
de Vyanden , wanneer fy fouden móeten vlucb
ten , den wegh af te fnijden , om alfoo die iröc:

pen cappot te maken ; maer defe van Blockzi
quamen te laet : cn als de Dragonders eerft uy^
quimcn , meende de Overftc Posi dat het ma
een bravade was, en qaam daetop uyt - ma
wierdi bóven fijnoogh en door den balsgefcho*

ten , waer dooi by van het Faetc viel » en geva

g
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bleef, maer op fijn woord weder los gelaten

c noch cenige andere Bevel • bobberen wverden

jvens bem doodt gefchooten en gequetft , zijn-

de gevangenen 20, en de dooden in het geheel

' of 18 » de reft ontquam het door de vlucht, en

aren al voorby , eer die van Blockzijl aen hun

rftcldc Poft gekomen watcn ; waer door fy l'el-

:op d'onfe , die den vluchtenden vyand najacg-

onbedachielijck fchooten, totdatfe nial-

mder kennende wierden, en het üechte gevoigh

m delen toeleg openbaer wicrd , daer niet tegen

doen was als dat de eene de fcbali op den ander

hoof. Dit gantfche gros dan. is weder door Di-

leren, na'sHeeren-Veengekeert, maerdeBif-

"hopfe namen kons daer aen weder defelvc Poft

•\ befeitinge.

ï Wanneer de Koninck v^n Vranckrijk tor Mae-
ïticLt een befettinge van 1^00 Paecden, en 60QO y«trek

klannen beftelc, voorts Mafeycken Tongeren
Ji^^ónink

ioen Hechten hadde, alfoo hemMaeftrichi toi van

ten Oorloghs-ftoeJ genoegh was , en vordcrs an« v ranck-

ttcre nooiwendigheden bettelt, en den Marfchalk

i'H«»3itfrfJgeor<lonneert hadde om op den han-

Öel van de Spaenfche te letten , is hy lelfe op den

42. van ]uly , met het overige van de Ruytcry »

Jfan by Maeftricht opgebroocken om de Konin-
ijiöne in Lotharingen le ontmoeten: hy fliepdien

nacht toi Waaren , en den volgenden by Peruez i

lalwacrvoor fijn eygenTente verfchcyde Solda-

*ien , die daer de wacht hadden , door de Donder
(doodt gcflagen zijn gewoiden. De Koninck ont-

Imocie de Koninginne tot Grand Pre , van waer
'jhy met de fclvetor Thionville aengekomen is

,

ftrcckcnde den ^onaerMetz, en op den vierden

. 1 der voli>rndeMacni loi Nancy komende. Monf'.

ide^cbefort met her gros van het Leger, beftaende

luyi 13000 te voet, en 4000 lepactdc, by Vilé

T 5 dc
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^98 Daden vanfijn Hoogheyt

de Mafe ovcrgecrocken , nemende fijn

door het Land van Li mburgh, na dat van L
burgh , daer hy hei al vernielde watter was
Üe Franfchen ondertuflTcbcn liende de

Franffe heyt van hunne wercken by Muyden, h

^ Muyi*^"
defelveeyndelijck verlaten, enbeigcfchut

derbcrg, Uy trecht gevoert ; waer over de Staecfe de 1

l'eenemael omgegraven hebben. Sy maec'

oock op 's Gravcland de mijne , geli)ck offe

5 of6ooo Man , diefe aldaer by een ruckien

,

fonders wilden ondernemen j maer daer is

van gevallen , foo dar her Icheen dat het befe

van de Poft le NieuwerÜuys door de onfe

Prins VAn Condé t'eenemael in iijn dclfeyn v

heeft. Hy wilde het oock aen de zijde van

bant foecken * daer hy , onifangcnde eenige t

pen hem van den Koninck tocgefonden, fic

de Meyerye van den Bofch begeven heeft

,

hyeentijdtlangh, tot dicht onder de Siadi

's Hartogenbofch gefweeft heeft , begevende

van daer oadeGrave, en fiende alfooweyn
aldaer als tot Uytrecht uyt te rechten , met v

Krijghs-volck fich naer RijlTel toe begeven he

Defe Staet oock vergaderde fich tot Kae
donck en in de Langeftract, tuffchen Geertr

denbergh en Heulden, om op ai de aenüagen

Condé en de Franfchen , een waeckend ooge
houden , gaende fijn Hoogheydt niet van dacf

voor dat hem het aennaderen van de vyandlijc|

Vlooten weder van daer riepen.

Op den 20 van July , is voor de dardcmael e

aenflagh op Swartfluys ondernomen, maerg»
lijck de voorgaende mifluckt : van de welcke d

aenvolgcnde de bcfchrij vinge is.
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t i-'j

'^erhael van 't gepajfeerde voor Swart-fluys

,

op den 20 luh , 5. N. T67V
1^ P verfcheyd inkomende Kondtfchappen en Advij-

7 fcn , hcett PrinsMamhs van Najfatm , met goec

' } van de Hooft-Üincieien , een Dcflcvnop

. > x gcformeertj hctwelck met Godcs Inilpe

luckt hebben , maet alfoo onlèTroupen , foo tc

als te water, mocften t'famen tot BlockzijJ ge-

werden , het welck met bedeckteli jcks goTchieden

foo vviert door de menichte der Schepen die daer

. aooden waicn, endc door andere Verradcrs,den

X gewaerfchout , iu!x dat die van Swarte fluys

lts ontrent teittwaelf uuren op den Toorcn ver—
'

; Vuur-tccckencn maeckten , waer op die vaa

„ aenftonts van gelijcken deden , en (oo voorts op

en Catnpen. Onlè Troepcs qiiamcn aen alle gede-

:rde plaetfen op hacr behoorlijcken tijt , met het

-ten van den dagh, volgens haer inrtru^liejte weten,

»en Heer OvcrfTen Grim op den HallcKcn Dijckjacn

;looltcr-zijl , alwaer hy ordre hadt hem te retrenche-

,
gclijck oock gcfchict is, om het Sccoiirs van Haflelc

lendc , te beletten cnde te ftuyten , en om dat fijn

ftel. Genade VvinsMaurits verfckcrt foude zijn van

arrivement aldacr, l'ack hy een huys iti brant.

' r> 'a Majoor Maiiric}\\\as geordonncerü hetgrootc

n huys, ftaende voor Swart-Huys , acn de HaflclJê

i:*oort, aen te taften,cnde foo voort te trachten de voorlz.

iPoort te overweldigcn

.

e Heer Colonei ^mmama haddc fijn Poft by de

^k-üvens, voor de Water-poort , op den Wegbna
'ppcl, om defelve over Biesbruggcn aen te taften ,ver-

&itsaldaer een breede diepe Gracht was.

Sijne Voftel. Gen , ende den Heer Generael Lieutc^

Nnant Baron (f'><'i/'ü<ï,lagcn voor de Vollenhooftc Poorr,

lom defelve aen te taften: op defelvctijdt ftont onfè ge-

i heele Cavalleryc en Dragonders , onder het Commando

den Heer Marquis de Monfouillan , Gencrael Com-
iiiui aris, en den Heer Colonei fJaren.hy haer hebbende

«tweeStucken, voorStcemvijck, om tc beletten dat va^

dl©
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die kant ons niet overkomen cn mochte % hebbend
ïcheyde mael met des Vyand$ Cavalleryc op de
gefchermutfeerc.

Den Admirael van de Zuydcr-Zee den Heer
was jn Perlbon met fijn onderIiebb(?nde Uytlec

Tjalken m het Swarte water , aenbren^ende t\v

tcryen op Vlot-fchuytcn , dicht onder het Canon
Schans , waer op den Vyandt fecr furicüfelijck

neerde , die den felven niet fchuldigh en bleven.

Na dat nu alles wel overleght ende gerecogn
was 3 bevonden de Saecke en Sterckte veel anders,

Kontkhappers aengebracht hadden 5 in plaets vaft

tyt Paliladen 5 drie ryen , feer fwaer van Hout ; ^

tende oock op de Petarden , Bylen Ladders , en
gerecc(chap , dewelcke van de Wagens , die feer ve
itaen bleven5gchaelt moden worden , foo nam het
veel tijdrs wegii.

Ondertuflchen Higen wy van verre dat de Poft van
Heer Overften Grim y tuflchen vieren vijven des

gens, door den Vyand leer furieufclijck aengetaft w'
dewelcke hy met groote couragie, tot drie reyfen toe
lloegh, middelerwijle bracht den Vyandt twee Stu
van twaelfpont, ende vier Vclt-ftucken , fchietende

roede dwars door /jjn nieuw opgeworpen Retrenc
ment: dit niettegenllaende, defendeerde hynoch
liiannelijck fijn Polh Op het lactfte bracht den Vy
een Mortier , werpende groote Granaten in fijn Wer
waer door fijne Soldaten feer in difordre geraeckten,\

niicsden flagh der felve moeften mijden : waer op
Vyandt met twee a drie duyfent manverfterckt zijn

daer op met alle macht , en menighte van Hant-gra
ten , aenvieK Onfe Soldaten daer doorgedwongenw
dende de vlucht te nemen , als fich overmant fiend

maer den Coloncl ende alle Officieren bleven ftaen ^

zijn gevangen of doodt-

Aen de Poft van fijn Vorftel. Genade ende den Hel
Generael Luytenant Baron d'^ilva fulcx belpeurt wev
dende , ende dat daer door de Swarte-Sluys genoegfaeil'

ontfet was , fiende het Ontfet met witte Vaendels, zijf

:

het Regiment van Chmilly y na de Swarte-Sluys aei^

komen
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f

crt , foo wierd ordrc gegeven acn dc Colonel >^m-

md y cnde den Msjoor Maurick^) lich in goede ordrc

tircren, ende wederom Scheep te begeven, gelijck

icd is 5 ende zijn veclc oevlucnte van het Regiment

in Coloncl Grim mede met hem fcheep gegaeft,

men door andere wegen over Landt insgehjcks

m veie herwaerts.

^ IS te femarqueren , dat ecnen dagh te vooren eer

, tocht b/ der hand genomen wicrd , ettehjcke duy-

nVt Mnflen te Campen en S\vol g-wkomen zijn , als me-

Regiment Beyerfchc , ende eenigc Regimenten

Hertogh van Hanover , waer van fijn VorlèeU

isdocn de minfte kennifle noch niet gekregen had-

mits hier en daer, dan te Water en dan te Landt

,

ckziji , cnde lbo voorts gaenmofte, alwacr de

cm niet volgen konden, foudc anders ditgevaer-

vcrck en Entrcprife niet by der handt genomen

: : n'ant voor dc ordinaris Guarnifoencn binnen

en Swol met te vrcfen hadde : ende by aldien hy

cijts voorlichtigh hadde geretircert , het llont ge-

adatdcn Vyandc allconfe Poften, die verre van

..der gcfcparcert waren , foude opgeflagen , en to-

r geruinccrt hebben , het welck den felvcn foo veel

iler foude gewcelè zijn , indien wyjgeUjckgcrefoI-

was , de Swarte Sluys aen alle kanten hadden aen-

macr fiendc dat een Sccours , boven vermoc-

jcnde foo fterckcn vroegh qium , te weten tuffchen

Jeren vijfuuren's morgens , dorHen ,om boven gefey-

e reden geen Aenval doen btcn , cn fond dcrhalven fijn

• " l.icke Genade Ichriftelijcke Ordre aendenColo-

. rim , dat fich met goct fatfoen foude foeckcn te rc-

freren , macr door dien den Bricf-drager den gchcclcn

ijdt door het Water , cnde door dry a vier Canalcn gaei i

^ mmen mofte , quam dc voorfz. Ordre te laet , en

au ... n Vyand den Coloncl Grim al geforceert. Tot de

l'Wrfz.Ret raittegaf mede oorfaeck , dat door vierver-

le- .e Brieven en de Spionsj die als gefegt, nicteer-

dden konnen acnkomen, vcrfceckcrt wierden, dr

t

. ymd fulckcnmcrclsclMckcn Soconrs 2;el;rc£;en hrd-

De Regimenten die den Colonel Grimioo furicufc-

lijck

I

<4i
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lijck hebben acngetatt 3 zijn gewceft drie Franfè

menten , te wetcii Chmilly . den Comte de SeAns^

Regiment de Bourgonje y en verfcheyden Esquadrf
Paert ^ de Beyerfche en Hanoverfche Regimenten
in marcheren^orr» den wegh over Mepprl te n

den Colonel ^mmama, , cnde den Majoor M:i
achteren in te vallen. Door de SwartcSluysfoi

Vorltl. Gen . en den Generael Luytenant Baron d\

^engetaft cn overvallen geworden zijn;,ten wekken I

dcjgehjck men {;\^h , dc Valbrugh , om het Volck vis\

laten, wierd nedergelaten , maer deden defclve met*
fatfoen en voorfichtigheyt de retraitte, latende afwei

alle de achter hemgelatene Bruggen, niettemin qi

den Vyandt met eenige troupen Paerdcn de onfe vei

gen , maer (bo als de onfe haer wenden en op haer
men, n:>mende vlucht: De mceltc van onfeTroi
zijn noch dienfelven avondr wederom binnen Bl
gekomen, foo dat onsGodt Almachtigh van m(
fwarighcyt noch genadehjck heeft bewaert-

De perfede Lijft van onfe doodcn, en g^^ -

Officieren en Soldaten , is noch niet gckorhen , dcwd
door den Trompetter van fijn Vorftèhjcke Genade

,

daerom gefonden is , verwacht wordt.
Den Colonel ^yW^« endcdesfèlfs Lieutciiant Col

nel,neffcns vcrfchcyde Capitcyncn zijn gevangen, C;

teyn^fjuin en eenige Luytenants zijn doodt ; van
fc Soldaten , gelijck gcfegt wordt , zijnhondert en ii

vijftigh gevangenen doot.

De Boeren refereren ^dat den Vvandt over de fes h(

dert Dooden^behalven degequetften, gehadt heeft

welcke te gelooven ftaet, overmits het gevecht ettelij<(

uyren gediivrt heeft, endc den Vyandt feer dick en

flooten op de onfe aenqiiam. Van alles fiillen de partirt

laiiteytcnhiernainko^ -

Dit boven verhaelde is allbo WMerachtigh gcpaflcc

AclumBlockzijlden iT Juliiö, n. 1(573.

Was geteeckent

MAURICE P. de NASSAU.
Hu

i
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ien heeft cxjck op den 29. in *s Gravenhage ,

Vonniire op den 18 van November des voor-

in jaers ,
ttgen loban Bartonde Mombas , gewe-

. Commiiraris Generael van des Siaets Ruyie-

V»» om mette koort geftraft te worden daiter de

udt na volghde , als hebbende mifdact van ge-

'Htte Majettcyt , voorecrftin fijn beelreniflfe

voert , om naderhanti wanneer hy in hech-

e mocht komen te geraecken , het felfde in

erloon te doen j welcke beelieniffe van een

berdcrgemaeckt, naer een uur hangens ,

ode ]ongers vcrbriifcit is geworden.

De Engelfchen en Franfchen maeckten fichnu

der vaerdigh om een darde Zee-gevecht aen

ogen» Icheepende een groote menigte Land-

iiie.diefe al voor heen vergadert hadden.maer

; wel tot 24000 Man , foo men wil , vermeer-

in » mci beter gevolgh als voor heen, verhoop-

M fullen gebruycken , over de welcke dc Graef

tSchomber^b, om dat de Franfchen hachelijck

eel Voicks ondereen Enj^eKcb Overfte niet

rouwdcjhet gelach fou hebben. Het gebreck

in boots volck der Engelfchen , wierdt door het

komen van een Koopvaerdy Vloot, tuffchen

j^oen4ofterck , geboet.

Aen dc andere zijde was des Staets Vloote me-

jkortelijck naer de voorgaendeSlagh, vaerdig,

! welcke op den 4. defer Maent . na dc Rivier

m Londen is overgcfteecken , daerfccenige da-

rn kruy fte fooder yets te vernemen , foo datfe

cder op den 10. nahaeroude Poft fchooneveh

:keert i"^

Augustus.
Op den eerften van Ooghftmaent des avonts

,

moonde üch de Engellche aen onfc Vloot,wan-

r dc ^{uyter fijn Krijghsraedt vcrfamelde , cn

rop de Vlooi weder in düe Efquadrdns ver-

deelde.
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5 o4 Baden van fijn Hoogheyt

i^eelde. De Vyand bleef boven de Staetfchc

ancker leggen : des morgens ten twee uren li<.

icn de Hollanders hunne anckers , en zeyld i;

den Vyand op, om de loef van defelve te wii i

lot op de hooghte van Ooftende toe , wanncc

de windt wat voordeeliger kregen , en daer

recht op den Vyandtaenletten, die daer o|

ftroydelijck voorde wind afliep , om het II

ontgaen, fctiendeal by wat dienen kondt

Hollanders volghden hen tot aen den avcuu

voerende de Heer Trómp de voortocht , die n:

verfcheyde fchooten hen toiftandt Tocht te kt* i

gen y maer te vergeefs , krijgende ondertufich. !

iwce Kitfen met leefiocbt in handen. Op di»

fel ven avond vertoonden licb de Engelfchcn vc
de Maes , daer het fcheen op gemunt te zijn : :

meer dewijl den Briel feer flechtelijck met Vol-

was voorfien ; wacrdoor die Plaeis wel licht g

vaer fou geloopen hebben ; maer Godt verboe-:

dje wonde » door het fchierlijck oniftaen van c< •

dtcke mift, jayft als eenige lichte Frcgaiien,«!

Kidfen meenden binnen té komen ; waeropvc
dei s , tot noch grooter wonder, de ebbe wel iw
uren langer gingh als men gewoon was; lot d

de meefte Vloot » door de Z. W, windt voort

gedreven yf}i% , foo daife noch dienavondt vo»

ter Heyde en Schevclingen vertoonde, en d<

anderen daeghs den ƒ voor Zanivoort, en Wijt

op Zee liet fien, (jayft wanneer opdien felvc

dagh de Mufcovifche, Spaenfcheen Wcft Ind

fche Vlooten in Zee liepen )
zeylende vordei

lar.i^hs de Strand al noordwaertsaen , tot opd
booghrc van Texel en het Vlie, en verder ^ ni<

fond-ir ondertuflchen de Kuft met kleyn Vaei

tuygh te bcfcbieien , en alles aldaer op de been i

brengen , zijnde het Land-volck van de naeft

iC;>ene Plaetfen op ontboden om de Strand t



De l'nus van OrangiefJ»

Min Hoogheyc op het berecht hier van, is op den

•.dito , des nacrmiadaghs, met cenige Ruy lery

,

an Raemsdonck verirocken , en dci anderen

cglis des n orgens vrocgh in den Haegh geko-

en, daerhy aenftofiis op allesordere geftelt,

n fich foo voorts op den vijfden , beneffeos den

^ïzvevan iValdeck, en andere ,
menweeRegi-

nenten Rayicrs , de Zee-kant langbs , nacr de

•leider, en voorts nacr Texe' brieven heelt. Ge-

"ck mede de Veldt-MarIcha!ckJf'/rr?(, op den

ierdcn, mei veci Scheepen vol Vokks,ir.Zee-

andi uengekomenis, dacr hy loodanigen forge

Iroegh , dar de vieefe voor den Vyand dacr hacft

rcidween. Hier op wierdt de R^)ter ordre gefcn-

ien , um den Vy-ind te gaen opJoecken.

De(e komi met fijn Vioot, op den 7. dcfes

..aends, voor Schevelingen, en voorts op de

looghte van Santvoort , daer Hch de feive door

;Vi)digc cn fterckc winden, cenige dagen ophield,

/aer hy weder dooi Gedeputeerden ,
ordere, om

'noch een Slagh te wagen , ontfingh. Op den 12.

is fijn Hoogheyt (door wiens, en haei Hfogh

Mog.. orderc , gedurende al die lijdi ,
dagelijcks

cbcdcn ftonden wierden acngeftelt ) (e«fs m Per-

on op de Vloot gegaen , daer de Krijghs-iacdc

in fijn tegen woordigheyt beroepen , en die door

fijn Hoogheyt met alle trouwe en ernfthafiige

vermaningen , tot hun eer en plicht vermaent is

cworden , fcheydende toen order het gedreun

anheiGefchut. en her gejuych der gemcedi^-

de Land- en Zee-lieden weder van daer, is ae

Vloot des anderen dacgbs, des morgens onder

2eyl gegaen, verkundight dat de Vyanden van

voor Texel tot aen Amclandi gcftieckt lagen,

ivlaer mits de windt niet wilde dienen ,
konden

de Str.cifche niet verder, als tot op de hooghtc

van Pcrt^ ^dsrenj maer als bci weder be-
daerde

,



'

3 o6 Daden vm fijn Hoogheyt

daerde ,
geraecktenfe cot op de hooghre vand

Helder. Er) als de Vyandt tagh, dai d'onle bovei

de Haecks quamen , hebben fy aenitonds hunn

rnachc te (amen getrocken- Op den 20. ging de :

Siaeis Vloot , weftelijck van de Kijck-duyn af

gelegen hebbende , weder t'zeyl . noordwr. '

aen , waer op de Engcliche zuydelijck , tii(l«

onfe Vloot cn hei Land, quamen aenfctten, 'i .]

vende echter een goed ftuck weeghs van de felv»

afle22en , latende her voordeel van de loefen d(

gelegeniheydt om dien dagh fla^h ic leveren

vooiby gaen.

Op den 21. komi rner den <iagh , onfc VIoo;

uycheczuyden.tulïchen de Helderen den Vyana

opzeylcn,iclf komende tot dicht onder het Landj

om de loef te krijgen. D * Vy^nd la^h geiijck d

ohfe in d. ie Efquadreti verdeelt ^ en in die gt ftal

te zijn de Hollanders op den Vyandaen
H'ck van onfe Elquadrcn tafte de fijne aen: 'iu

met de Voor -garde , den Ridder Spragh^ voere

de de Blauwe Vh^h , Banckert dat van den Gta
d^E(iree, onder de Witte Vlagde, en de Admira

de I{uytir dat van de Roode Vla^i^e, ondei; de

Frins lebbert.

Het gevecht nam fijn aenvangh des morgen

len 7. uren , omtrent de omftandigheden, en

gevolgh , vari het weicke wy ons, als het ft eek

tïs de Ichnftelijcke gctuygenis der Hoo
dca . n bedragen.

Schrik r->. E ecrlte die aan 'c gevecht raeicten was het Efquadr

elijck van Jen Lt. Adm. Tromp, en daar ia en^ voo

af de Vkc-Ad'\\Sii''eers 3 en Schout b) . .cit me
JK^mpthoorn Offoy , en daar op de UcevTrort^ tn

.f^^ den lliddcrr Sprag , t'n ydermet de fjjne: Swecrx, drong

foozeerop J^mpthaorn aan dnt hy eynd.lijck geno

faackt wierd tc d ynlen , 't wc lck dc meellc v.^n dat

quadre deed affackcn, werdcnds kort v^n ' onf^
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De Pms vati Orangterj, 50?

volgt, dog bleven Tromp en Sprag fondcr Zeyl te roeren»

eickander over de dry uuren op zy leggen^ dat eyndclijck

cn \ ^ uuren Sf>rag het voor de wint afzette, daardoor

p Engel ('en feit dachten, dat hy ofdootwas, ofetrigc

,„roote fchadc geleden had , foodatden Cr:ivc d'OJfery
aan fijn boord ging , om te ficn hoe 't daar al lUnd , be-

vindende dat fijn bchip decrlijck ontran-.poneert was,

vallende noch kort daar aan de groote Maft buytcn

boort , cn met een oock de Bczaans-maft , "vvaar door de

3^cer S^rag gtnootfaackt wierd over te gaan op het

Schip de St. joris, met alle kracht fijn vorige Schip dc

"tople Prins , 't welck groot gevaar liep overmceftert te

.vordcn,bcfchermende ; daartoe J^cnpthoorn met fijn

Smaldeel ;nge weder daar na toe wende tot hun r.flificn-

^e, waar door dit Schip fiao feer omcirgelt wicrd van

het Blauwe Efquadre, dat geen kans was het ftlve te ver-

meefteren , noch door Branders te ruinecren. Doch

wierden des Vyands Schepen feer gedcvalilèert , cn dc

jt. Joris fnodamgh , dat den Adm. Spragh daar afgingh ,

Jm over te gaan op de Royale Charles ; doch in de Boot

zijnde, wicrd dc Boot door dc S . Joris heen met een Ko-

icl zoo'ïanigh gctroflcn, dat te gronde ging, alwaar, ne

;

Pens vc. 'chcyde Officieren , oock verdronckcn is den

Ridd-r Sprag , wnarlijck te beklagen , door dien nu foo

wel als meermaal tevoorcn betoont heeft een dapper

Soldaat te zijn. Tromp met de fijné lieten niet na, dapper

op den Vyand aan te dringen , met grcotc apparentic

dat gamfeEfquadre te ruineren; doch het felvc op den

namlddagh door het Roode Efquadre zijnde gefecun-

deert , kregen gelegentheyt het reddeloofe Schip van

Sprag uyt de Vloot te flepen , en tcgens den avont gefa-

lentlijck te retireren , zijnde de meefte Schepen van dit

niadrc zoodanig gehavent , dat onbequaam waren

^Uer dienft te doen. Tromp was oock overgegaen op

ac Comeet-fterre , en fijn Schip de Goude Leeuw ,
ne-

fcns dr.t van Capiteyn 7o«g, frhadelocsnaar Texel op-

Wonden, dercftnochintamelijckpoftuur, en op het

ieelc Amlhrdamf: Efquadrc alleen bevonden 71 Dio-

den en xio Gequetflen ; hebbende fich den Adm. Tromp

betoont een Man vr.n onvergel ijckelijke Couragie en be-

V 1
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leyd, Killende voor eeuwigh leven inde gedachteniffc

van dcfe Natie , als een vooinacm middel van de heritel-

lingh der vervallene faccke.

Dc Brieven hier over van de Heercn de ^yter ,

en Tromp, aen baer Hoogh Mog.gefchreven, iuy-

den als volghc.

Hoogh Mogende Heeren

,

N mijnen Uetften van den twmt'tgften defer hopende

. Maent,ontrem de» nvondtMbbe ick^enV Hoogh Mog,

gefchreven.dfit Wy den/elven dage, der Vyanden Vlooten in't^

gefichte hadden gekregen , en datfyt te loefwaert van ons

heen haddengeleyUt. IVy z^eylden dien nacht nevens mal-

kanderen. om dtn Oojl- Zuyt- ooofien, ende doen wy oordeel-

den , dat w ' na genoegh aen de Hoüandtfche Kuft warer

over geloopen, wenden wy het des nachts in de Hondei^

wAcht, W. N.Wefl over , ende daer op de IVmdt oofieltjcl

hopende, fio bevonden wy ons gifteren morgen, met den

dagh,in 'tgefichte van de Kufte van Hollandt.tnde te loef

waert van de Vyanden ; dies wy ^eyn deden, om ons te ten-

geren , ende de Vyanden te attaqueren ; ende defelve wach-

teden ons oockmetkleyn Zeylin,foo datwy ontrent haly

achten met malkanderen tntgevecht geraeckicn. Wy te-'

gensden Hccre Prince Robbert; de Heer Banckert

tegens den Heere Grave van Eftrec ,
endeden Heere

1 romp tegens Sr. Eduart Sprach ;
pegen foo door

malhanderen heen , ende:weer , dan den eenen , ende dan der,

anderen de Loef hebbende ; de Vyanden fochten eengroot

effort met Bra.^derne doen, daer van fy acht en twtnttch

hadden , ende wel acht k tien hebben verkoren , daer ondet^

eenige, diewyhaermet Chaloupen hebben afgenomen

geconftringeert den brandt daer in tefteken^Wy &ijn van

cnfe méde wel vier a vijf qttijt. Een Commandeur vi

een Engelfche Brander hier aen boordt gevangen, reUteei\

dat de Vyanden voor een dagh vijfafes , een Voor- looi

vmds Oofi-lndifiheRetoftr-fchepcn, die vHndeandet
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. ji afgedwaeh , hadden verov ert . Het Gevecht heeft ge.

iuert tot 's avondts nae Sons ondergangh , als wanneerr het

'de Vyanden van ons , na hare Kufte hehben overgfwendt >

deons verlatenyZijnde z,eergedevalifeeri aen rondt Houti

ide Sr. Eduard Sp'2uh Mafieloos. dat door verfcheyde

Fregatten wech gcfleeptvierde. Een groot Schip wetenlVy

iat vanhaer gejonckenis y daer en tegens hebben Wygeen

Oorlogh Schepen verhoren ; maer van onfe Officieren zijn

'^tltjik gebleven denHeere Vtce Admrael ac Li'-ttic ;

t Heere Vice- Admirael eer , mijn Schoon-Soon den

Sapiteyn van Gelder, mitsgaders denCapiityn Divid

Swcriu*» ; ende anderegec^uetft .gelijck^mede den Secreta-

ris fVndringa infijn Been.Ute dacromme hetfchrijven wat

y- moeyelijcker valt; Hoopende Vwe Hoog Mog.hier naer

wat omHandiger te fchrijven. Wy dancken den Altnachti-

genGodt , dat ons occafte heeft gelieven tegeven , van Zee

te konnen behouden , ende onfe Zee-gaten,voor de verwacht

werdende Schepen, vry ende open te ftellen. Waermede

eynd'gende , ^lijve met haeft^ en alle refpect

Hoogh Mogende Heeren ikc.

Woi geteeckent Michiel Adr. Ruyter.

lum in'tSchip de 7. P ovintien , zeylcnde dwars iü 'c ge-

it van Texel , den 22 Auguli. i6-'3. 's --r' • n£.

Edele Mogende Heeren

,

^jAe dat de Coninckhjcke Vlooten van Engelandt en
p^j^^

JN Vranckrijckop den xo, defes V avondts , Ue Loefnoch van

van ons hadden', z,oo bevonden wy demi dito, met het riom?.

lumieren van den dagh , defelve m lije van ons , zijnde de

Wtndt Ooft- zuyd- ooft , met een moye koelte en goedt weer ,

waren mets Landts Vloote ontrent een myle buyten 't Landt

van Vetten , ende leyden 't met malkanderen om de Noordt,

dan de Vyanden wenden 't ten % . uuren om de Znydt ,
ende

wy met hxcr heen , wefende hunne Vloote fttrk in de hondert

m vtjftigh Zeylen , foo groot nis k^ey» : Hebbende den Heer

Mmiraeli,iiïc'^Zll metfijn Ejc[tiadre d*Avant-gaarde

V 3
iegtn

1

1
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^ IO Daden vanfijn Hoogheyt

tegen de Franfe, cfte het Efqmdre van de Witte VUgge

Den Heer Admirael de RuyiC: de Batatlje, tcgenshei

Xfquadrevmdcn Prince Robben ,
endevy d'Aricrre-

gaarde, met den Admirael Spragfa, de Blauwe VL^zi''

Ontrent Z. Oofter Son geraeckten onfe uoorfie Scheper,

Schiit-gevaer , ende allengs het geheelegros van de Vlooten.

cours fettende W.en Z.ZjV. voorn, d'Admirael SprZ%

op zijde komende, foohieldenwy hemgeduyrigmet Cano-

neeten gaende , totdat eyndeltjckfijnGroote , enBefaens-

m.'iji affchooten , als wanner wy hem meenden iabcrderen-^

ofte door een van onfe Branders te ruineren ,
maer vondeni

foo harde tegenfiant van fijne Secondes , en andere ScheperA

van deplfs Efquadre , dat wy daer door geheel reddeloo*'

raeckten , foo atn Zeylen ,
/laende en hopende Want,als an*

ders, cndedegrooteStengeaf: invoegen refolveerden ove%\

tegaenop het Schip deCornmeet fier , alwaer de AdmtJ

raelsVlaggelietwayen, wefende twee uuren tnde namid-

da-h', midderlerwijle hadde den Vyandtde Loef van onii

ge%e<reny doch deden onfe Schepen niet te min kunne uytter^

fte dlivoir , foo dat geen vijf Schepen van haer Efquadre

cfte zijn meefl alle foodamgh gehavent , dat haer deferA

BaThuogwel lange zal in geheugeniswefen; eme hebberA

met het voorfz. Efquadregevochten totten feven uuren

denavont, wanneer wy haer op de vlucht dreven. Endt

vermits hetoverl)den van denVtce-A imirael ^^xt<iY9

foomeene morgen ochtentop't Schip den OUphantoverte.

<iaen,mt datter gefajfeert is onder de refpeBtve Efyuadre.

van den Heer admirael oe R.jyt5f .
en de Admtraeo.

B2.nckc\i,refereremyaenhareMfJJ!ven, endenamij

totmoed'gen dienfi geojfereert te hebben ,
verblijve

Edc!" Moogende Heeren

,

V £ .... D. w. en Onderd. Dienaer

C. TKOM"
AfVti'nin d? Gommeer •'^.cr,7-cylifnde rr.--

! O T- <ri z. O. van ons

,
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De Engelfchen lieten niet na fich weder naer

uder gewoonte de ÜverwinninRC toe te (chnj-

en ,
voigende hier in hun bedricglijcke vcr-

aeniheyt. De Stact Jicc evenwel niet Da, met

^ :n genocghfaem gevoelen van des Hecren zee-

en, de Goddeiijcke goedihcyt daervooroot-

joedighlijck tedancken.

Te Lande hadde het Oorloghs volck van defe

taet, nu en dan mede hun onimoetiogen. Die

10 Gornichem geiuckie het den Dom- Deeckcn,

aeenige Canonickcn van S*. Peter i Uytjccht,

Eie

uy t het Land van Buuren hun lienden gcbaelt

pden, in handen te krijgen, cn het geld tot buyt

Fmaken ; als mede den Majoor van Tiel , die

iet een geleyde van 24.. Soldaten raer Uytrechc

ttlde , met 30. Man onder Heuckclom fich in

_ K hinderlage geleghi hebbende , acn te treffen ,

aer van de Majoor , twee Capiteynen , cn drie

ndere doodt bleven, en de relt, bcncffensden

uyi, binnen Gornichem gebracht wierdt. De-
jlve, vcrleckcrt op dit goede gevo gh , leydcn

.och eens 28- Mannen tot Wayenoven in een

linderlage , verwachtende den buyt die haeft op-
lonierde , dat was de Marquis de Cauvijjbn , die

net fijn Bagagie, ondereen geleyde van 20 man,
laer Bommel rey (de , die van dele aengeiroiR-n *

ich met if. van de fijne de Hollanderen moft
)vergeven , en door dc helft van defe Party e, be-

letFens 18 Paerden.nacr Gorcutn gebracht v^iert.

)c andere helft van defe paityeop meerder buyt
lyt zijnde , begaven fich naerder naer Bommel

,

laerfe eenigh geweer van gevlucht volck beqiia-

men j maer de Commandant aldacr hier van vcr-

witiighr , fand ^00 Mannen uy t , oai de voorge-

le
" noemde buyt weder op te deen , maer qoamcn te

K iaec
, alleenigh ontmoeten fy defe achte-gebleve^

L^c HollanderSjdie fich tot Hernertop hcc Kerck-i V 4. Hof

Buyt
V2n die

van Gor«
nichcni,
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5 1 1 Daden vanfijn Hoogheyt

Hof begivcn, en fichalclaer ccn langen tijd ^
verxveerJen . nc nende de muer tot een borftw*

ringe , vaa wae r fy lOt iweemael toe de FranGi

afwefen , maor mocften fich

na datfe een groote menigte

eyndelijckopge

FmnfchnicDen om v<

gefc'i^-oten en geqiieilt hadden

.

ruiTchen de 6iaetlche en Bitfcfaopre Viwicr

cndan mede kleyne öntmoeciijgen voor,
defe w.i'; acnmerckeli]ck. Dc Biircbopfe , fc

kende met alle gcweldt in Vricfland in te brej

kt^n , trocken met hunne gantfchc macht
Steenwijck dat Lardfcbap in ; de nyterfte Poï

voor heen het Heeren Veen gewceft hsbbenij

was zedert door eenjgc bnyren- poften verÖer<

die verre van den andere leggende, een g(

ftreeck landts tuflchen beydcn bevatten , loi

dat evenwel yeder van dc felve gcnocgfaem wa^

om een groote mach? te konnen wederftaen , \\

lichtelijk met het onderftandt dat men hen moccj

tüefenden , fuuden konnen afgcfneden wordeji

bet welckiï oockdes V'yands meningefchijntj

weeft te zijn.

Maerde Staetfcheop bet aenkomen . dl

vyandlijcke troepen , hebben fich iijdeii|ck ot

defc kleyne Poften , naer het Heeren Veen beg-

fchcn in ven, fchermutfcrende onder ilics gedurighiiji

mei den Vyand. De Heer Brandt , 'ben^ffcns fii?

Dragonderen , en het Regiment van den Siad»

houder van VrieHand, ais mede dat van dtMi Hj
'

logh van Holl'teyn , retireerde iich van Oldekd
koop tot op het Veen na Brughlaen,

Alita mee dry Regimenten te pacrde, en de Bi

ron van Palr^terkam met hei Regiment te voi4||

van den Heer Alua, en dat van Voift Maunr.

weeckcn oock van Woivega nasr het Veen , g i

durighlijck van den Vyand vervolght zijndojho-

wel fandcr fcbade te lijden j de Graef van Doj

Inval

der
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De Prins van OrAngien. 3'3

. .. ZOO Man by Meldam houden , daer hy

[50 BiilchopfeRuyterswel haeftaen herwerk

jckte, daerdertts;h van dcVyandcn dood bk>

fcn van de Staetfche een fchoonen buyt behack

bt. Des daeghs daer aen had oock den Coloncl

fck een onrmoetingc aen den Cordijck ? daer ook

to goed deel BifTchopfcfneuvelden j evenwel trok

\Vyand , aen tot Schooten toe , dicht by 't Hcerc

sn, ftellende daer alles onder fchattingc ; niaer

.1, na datlcverfche-yde Dorpen geplondeit , en

^lige Potten geileclit hadden ( die van de onfe we-

br hermaeckt , en gelijck voorheen belet zijn ) fon-

p^r door dele inval' ycts anders iivt^erecht te heb-

ben, als een dier betaelden buyt te halen>weder afge-

trocken.

Sijn Hoogheyt had op de tijdinge van de inval in

Vrieilaiid, 7 Regimenten daer heen geibnden,maer "g^en

. wierden 5 op nader bericht, weder gecontra- bteeckc

mandcert. Daer op brack lijn Hoogheyt op den 30 van

' deie Maent , van by Geertraydenbergh op , en

\
-clle fich op den 3 1 . tot Werckendam by Gorni- berg ci).

chcm . De Hartog van Luxevihurgh , op de tijdinge

van defen optocht , vreefcncle voor eenigen overval

van die 7,ijde , is terftont met 6000 Man na Tiel gc-

trocken . Den HeereGrave van Waldeck hadde lig d c G ra-

drie dagen tot Amfterdam iniHlte, tenHuyfevan ^^"jj",^

den Heer Dirck Blom opgehouden, en op alles ordre
^^^^^^

Hellende, tot Ouwcrkeïck verlcheydene Booten, 'ot Am-
met Stuckjesvoor op, nevens 4a5Tjalcken met ucfd^m.

Gefchut, en meenighte Damloopers , en andere

kleene Vaemiygen vergadeit , een groot getal Vlot-

fchuyten en Modderpramen wierden na Loenen

gcfonden^ men maeckte'tgatin'tMijnder-fluysje

aen de Vegh grooter , om daer door gemacke-

lijck in de Drecht , na Loosdrecht te konnen varen.

OndemilTchen quam op den 29. Augufty 't geheele

Leger in Scheepen voor de Stadt Aniftcrdam

,

Y 5 daer

I
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314 Daden vanfiju Hoogheyt

daer van de Ruyteiyedes na-middaghs indeS
ontfcheept wierden ; 't voetvolck bleef in de Sciie.

pen, en wierden 's anderen daegs doordeSradr
Wee/p, cn voorts de Vecht op na Vreeland gevo
daer de Rendevous was. De nacht daer aen toogl

den Heer G rave van WaUeck na Vrcelandt : lij

Excel, op alles ordre ftellendc, ordonneerde de Coi
lonellen Pa/mei\ Stockheyin dcvoortoghtmethan
Regimenten , en by-gevoc^de gecommandeerd)
Volckeren: defè wierden door de Prins van Cour-

land gevolght. Hare ordre was, aen Keesdicke-).

mans Brugh in de Loosdregt poll te vatten , en haeiü

aenftonts te begraven, 'tgeene gelucldgh op den--

2. September uyi^evoeiT wierdt. Aen defè Brugl^

hadden de Franfeneen Borftweeringh , maer wa&
niet befet. So de Franlên daer alleen met 200 Manu
geweeft waren , fouden 't Princen Volck belet hel>c

ben daer aen tekomen . Op den middagh was de-"-

fe Poft al in defenfie. Den Overfte Joje^h wierd

voort met de Rayter\'e op Vlot-fchuyten en in

de Modder-pramen dcnvaeitsgevoert. *tls aen-r

merckens waerdigh, dat dien nacht als denGrave

van Waldeck van Losnen en 't Huys te Croonen^

burg met de Ruyterye afvoer, dat'er een feer fchric-

kciijck weer van wind en hagel ontfrond , daeruyt!

men gcoordeelt foude hebben dat het Delïèyn daer- -

om moefte achter blijven j maer deie harde wind 'X

diende tot haeftigcr uytvocringc van de lelve. De :

reft van de Ruyter/c wierdc de Loener Kerck- \.

üoot opgevoert. In 't Doi-p Coitenhocfwierd me-
de Poft gevat. Den Collonel Nieui:^!a7id hadde in f
'c Dorp Anckcvccn , cn aen Jan Slapcn-brug Poit '[

gevat 5 voor welcke Biiigh de Franfè mede een

Sorft:\veerir-ige hadden opgeworpen. DcFranfcn in

Nacrden fuicks merckendc, cjuamen met 150 Min

.

cles nagtJ daer op aenva!len>in meeninge haer

\veciin;^h noch te vinden , en Nkux^ltijiM niet ac'
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De Trifis van Orangien. 315'

:e verdrijven 5 maerlagh al om verre gewor-

en, waer op ly inde Schouts Huys retireerden;

^ ontftont'er een hevigh gevecht, 't Huys onder-

pfchen in de brand raeckende , nioeften de FranJe

Sreren , achterlatende drie dooden ; van onfe zy-

it waren cenige gequetft. Sijn Hoc^heyt ( den 3 1

.

Augully des nachts over de Tammer-brugge ge-

Tocken zijnde
)
quam defe nachts ten 11. uuren sijn

jinede in 't Leger. De France quamcn dien nacht J^oj^?'

Imtrent de brandwacht , by de kerck in deNieuwe
•Loosdi-echt , d'onfe vyer op hacr gevende , geraeck- in 't

' ' eele Leger in alarm : de Franfcn dit hooren- ^eg^J

Ingcndoor, achterlatende twee dooden, zijn-
"j^'oos-

u cene een Monfr. Chauncus^tn d'ander een Swit- dreclu.

Des Vrydags fagh men een troup wel van 2000

1 f'riUife Ruytcrs op de hooghte van deHey , al heen

en weer r)den , maer quamen niet af : ondertuf-

fchen wierden in*t Dorp verfcheyde affnijdingen

worpen. Des Saturdags wierd alle de Ruyterye

jn I-ioogh' . op deHeyde in Bataille gerangeert.

Overftcn Jofiph op kondlchap uytgelbnden 5

ime doen geen Franle^docli bequamen onder-

:n y wagens met Vivres , willende na Naerden.

\Gerrit Steviajt , Notaris, rnet noch 6 a 8 Burgers van

Amfterdam , yder met een Snaphaen , doenmacls

:r mede wefcnde , ende met een Sloepje uyt

luwsgierigheyt ; doch niet buytcn pcrijckel , na

iravenlandt gevaren zijnde ; ontmoeten aldaer

:nige France Sauvcgardens, in wiens aenfien fy

t Wapen van de Prins 'van Condé , ( dienende

l Sauvegarde voor fcecker Hof-Stede ) van de

(ort aft uckte , en ter gcdachtenifle mede nam.en

,

wien 'tfeive noch bewaert wordt. Des Son-

ghs trockcn de Spaenic troupen , by den Omval

^ ^er een gcllagcn brug, den Amltel over , marchce-

rende over Weclp op 's Gravenland , die des Macn-
-djghs met het Leger uyt de Loosdi eght onder fijn

V 6 Hoog-

I
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316 Daden vanfijn Hooiheyt» J
Hoogheydt conjungeerden. Den Grave van
deck dede aenftonds met een gedeelte van de %l|

terye , de Stad Naerden berennen. Defc aen{Ës

wierd lbo geheym ghehouden , dat het Prirj

Voick *t harde al onder de voeten hadden , ee

de Vyand tot Uytrecht daer kennilTe van kr^

{Defe uytvoeringe %'ïjndchet ccrfee fondament y

op fijn Hoogheydt door Godts gcvad:ghen zeghen\

'vordere Vryheydt van den Staet , ivelcke heden

op gegronJveJh heeft. } Om de Vyanden dan a
verteeren , waren verlchcyde Uydec, \1

Bommel gefonden , welcke daer dapper mcz
Canon op donderde ; gelijck mede tot Amlterd

een menighte Tamboers aengenomen , op Sd

pen gelet, en na dc Over-Yflelic Kurtgclöndj

om die van Cimpenals anderen in alarm te bl

2en : ondeitiillchen viel men voor Naei'den

l.eger-wal op te werpen , Batteryen te macckcj

de Trencheen te openen , en op den 8. dito de Sjf

te belchieten , daer die van binnen nu en dan e"
'

op antwoorden , waer door de heiteers te bc

gelegentheydt hadden hunne naerdcringen vor»

te letten , die op den 1 1 . al dicht onder de Cont|<

Icarpe gebracht waren. Waer opbeflooten wi
het felve aenftonds , bencfFens het Ravelijn v*

de Huyfer-poort te beftormcn; waer toe deM
quis de Wargnies , als doen de wacht hebbende r

lijn Regiment , van den Heer Rh'ijngrave , geco-

mandeert wierde : het Regiment van de Colo|

Talm kreegh laft om aen d'andre zyde de buyti

wercken aen te taften. Defe Hoofden zijn 's naca

ten 1 1 uren^ met groot geweld elck op lijn Poft a

gevallen , en zijnde haeft Meefter van de Cc5

trefcharpen geworden? hebben na eentegenfta^

van dry uren , oock hetR avelijn gewonnen , da^

ié denVyandt over hoopuytdrevenj en dat m
fuj

1
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1

van ür} uren y üoci-. het Kav ciijn gewónflBfi ^ ^a

fe den Vyandt over hoopu>^dreYen> en dat^r
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Franffc

trecken

hoogcr
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De Trim VAn Otangien» 3^7

^'ticmen , trock fijn mcefte macht na boven,

hAt acngioeyendc macht der Duyi(chen, en

K Kcyfcriijck Leger te wedeiftaen ,

^^J'^J^^^
^

aerfoon oaer Lotharingen ,
leggende Tu cmc

Franckenlandt , en Rochefon m het Eeits-BU-

DeTeJi^r'ondertuflchen van fijn ^enflaendc Honwe;

|rt:juweliick met de PrinccCTe vanInM ,
voor

j^^^^^.,.

en door den Harto^h van verlocht ,
yer-

ifinee eedaen hebbende , deed op den july

n Artillery van ftackenGefchats. 4Mor^

éten , en loebehooren . van Weenen aflenden

,

nmceningeom ümOorloghs- macht naer den

Ihtin te lenden. De Rendevous plaets was toi

tra
• by felfs is met al de Grooten op den 4 Au-

. ifti daer heen getogen , daer hy oock den 20 den

Uo;>h van Saxen , beaeffens den Keur-Pnns

lechteliick ontfangcn heeft. Alwaer oock dc

^rave van Koninckleck , aen Keur Beyercn .

m Caihecorifchc verklaringc gelonden , Tïan-

uam, tr.?debrengend« noch kleyne genegent-

«yc van dien Prins , om opentlijck Jj:
rkla-

teeetedoen. Ondertaöchen vervaerdighde üch

\en Key fer loi de marfch.zijnde bet Leger ttercfe

'\%6(;o Soldaten. ^ , ,

•{ Dit Hey: door den Opper-Pahz getrocken

'knde, aoeghfich op den I. September, tot op

% mijlen van Ncurenbergh neer . daer het fich m
'Srycn verdeelt, en fijn tocht naer het Hartogdom

van Wittembergh genomen heeft. Tuflchcndc

""ranfchen en Duytfchen vielen wel eenige fcher-

kizelenvoor. m^er alfoo fich Iwenm cp een

Jbr voordcelige plaets gclegert haddc, kon die

,

niet fonder nafleel tot een boofi-treften gedwon-

gen worden , hoewel het flaen van een Convoy

,

daer twee Mnyl-Elels met geld
, 14. met andere

Waren geladen . en 16 Wagens by waren ,
oock

op-
tocht

van njn
Lcgcc.
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518 Daéien vaftfijn Hoogheyt ifj^

bet vernielen van 14. Provianc-fchepen, hen-

dwongen hebben fijn wijk van fijn genom; i.

naer Arcbauffenburgh le nemen , niet fond
iijn hindertocht merckelijck verlies te lijden

Na het voorval van de laetfte Zee- flagh
,

'

bet onfe Vloot noch eenighe daghen orp
Texel j de Engel fcbe liepen oock naer Har
daeife geen Ichijn matckten van weder Z
fullen kiefen , waer op oock eyndeli)ck de 0

hebbende een tijdt langh af en acn de Engel
Kult gekruyft, mede op den 2^ September

,

nen geloopen is; hebbende tot dry malen
haer vrucht, door Godts genade, foo loft'elöi

uytgelevert, en zegen behaclc , fonder duypi
Mannen over degcheelc Vloot te vcriielen. .

Kort naer het inloopen van onfe ÜorloU^
Vloot, zijnoock noch twee Ooft-Indifche je

tour Schee pen binnen gekomen
, brengende ifr*

richt mede , gelijck oock het Schip Papenbroek
dat Wïrts voor het gevecht onder de EngelfcbJ:

geracckt, en genomen was, gcdaen hadde ;

vier Ooft-Indifche Rttocr Schecpen van de
gelfche verovert , en het Ey landt S^. Helena w-
der ingenomen was. Noch een vermift Ooft-

1

difch Schip la^h in Bergen en Noorwegen, h.

verhael van het hernemen van dit Eylandt le

foodanigh :

Relaas van^t hernemen vanSz. Heleïia.

. t . i: L c- |~N 4 '^^y morgens vroeg quamen wy in 't gefiÉ

na her- | } van't Eybnt St Hdendt en z uuren daar na hr^

nomen. den wy beÜooten , wat te doen llont om 'c (èlvci

hernemen ; en hadden gcordonnccrt zoo Man in el

Schip , onder haar Vaendels en Oiïicieren gcrangee:;

om tc landcii , terwijle wj de Schepen op de Reefoudi

attaqaecren , zoo diar eenige waren. Ten 1 1 luiri

maakte het Fregat d'Aflillcntiezeyl, omna genoegh^

S5ijn, en de ilerckte vandq Haven te omdeckcn , w
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De Prins van Orangien, 519

andere Sch(5pcn des avonds oock quamcii. Den
•gendcn morgen ten 7 uurcn , zijnde alle onlè Schc-

A te windtwaart van't Eylandt , omtrent vijf Mijl

,

onlc Boot aen boort , en feyde dat de Rede klaar

foo dat \vy noch loo Man fctten op den Brander,

ictcn haar met het ander Schip en de 400 Man dacr

, te windwacrtvan het Eylandt , in de voorfpoc V.^^c

y ; dc vier Oorlogh-fchecpen zeylden naer het Foit

,

ler voor \vy ten i uur ten anckerquamen , en naareen

iicnt van vier iiuren , weccken weftwacrt, alwaer

eder ten anckcr quamcn , zijnde gcnocgh verfceckert

tons Volck al gclandt , en op dc hoogte geraeckt was

,

^ ' wy haerdcn naeitcn morgen verwachten moch-

achter het Fort; tegenswelckctijdtgerefolvcert

.m de Schepen William en Thomas , en noch ecu

, dicht onder het Fort te brengen. Soohacllde

dcrs ons weder fagen opkomc n , en dat \vy gcrc-

t hoddcn haer niet te verlaten , quamenaf, pre-

nrcprden het Eylnnd aen ons over te geven, onder con-

;lat niet fouden werden uytgcplondcrt , 't welck

opteerden , fy noch geen kennis hebbende van

cger dnr selandt was. Tegens Sonnenondcrgangh

rn pol?cfl";c van 't Fort Tncobi s , en fonden een

petter na Capitein K^igwiriy Commandeur van

ntlfe I.and-militie , om hem te verwittigen van 't gepaf-

, om voor te komen de Infolcmien, die anders

. loci iten gedaan zijn door ons Volck op 't Eylandt , in t

«''rr'\?eren napr liet Fort. Den i » dito , 's avondts tuf-

7 en 8 uurcn , kregen een Schip in 't gefichtmctde

'^ll^h voor iiyt , 't welck wy nafetten , en ondcrfchepien

omtrent t t uuren , en nrim.en het, weicke was een van

•e Hollandtfche Ooft-Indifche Schepen , dat voorafge-

•onden was nif.t een nieuwen Gouverneur voor St. Kc-

. Den z 6 's morgens vroegh fagen wy onfe Vlagge

en Bergh ophalen , 't getn ons een teken was, dateer

hepen in'tgeficht waren: omtrent 10 uuren voor

iddng , kregen wy bericht, dat 4 deeene, en z d'an-

wcgli quamen , welck e fich aenftonts aen bcyde de

den van 't Eylandt vertoonden ; foo haeft en hadden

ons niet gefien j of Itaken bv de wind, en wy hun ach-
ter

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



j1 0 Daden van fijn Hooghep

ter na; de Affiftcntie, de WilUamen ThomSs, < «.

Brander meteen Coopva.^rdy-fchip Ooftwaard aanfc

ten het na de vier Schepen , de Mary en Martlia metm
Koopvaardy-fchepen Weftwaard achter de twee , jc:

zijnde de Windt zeer ftcrck, en konden vvy niet uytifb

ten : Des naclits r-^cht de AfTifientic by haren Vicctó

mirael , en dc Wilünm en Thomas by den Adrninl^

wclckefy den gantfchen nacht by bleven, en des»
gens den z 7 dito namen , doch niet in m.^Ikandcrs Cir.

pagnie, nUbo ieder Schip fiins weegs lrierde,hopenr~

der het foo te ontkomen De ge(eyde 4 Orrlogh

pen , Brander 5 en jl^uytfeOoft-IndifchePrijfcn

,

men met $
Engelte Oott-Indifchvaardcrs,zijnfint

kighhjck in Engelandt geai'riveert.

Daden DcfefcbaJe, wei vandc grooiftecHeno(
van Cor- ^ce gcle^lcn was , wierdt vry verfoct door d

mi'fz.
"

» Coromaudeur Corntla Pvertfi;^,

dat hvverfcheyde «iingtn had uytgevoert ,.|

fijn byhebbende S^-heepen onder aeVerinil

Vloot gekomc- ^iaer hy 7 of 8 Scheef

over de 5000 Vaieii Foeback , beneffens

groot Schip met Pckcryen geladen, van gein

men , en noch ^ of6 » iret wel 2000 Vacen
back , verbrand hadJe.

Ondcrtunchcn was de Biflchopvan Munl
befigh de Stadt Coevordcn , met fijn gemaeckt

Dljck , ten uyterftcfn te benauwen, waer door I

water foo hoo^e in de vStadi wierdc , dat font

eenigh merckelijck ontfec , het de Borgeren nn

mogelijck fou gcvveeft zijn den naeften wini

uyt te harden» wanneer (juyft foo alsdeHdj
I{abenhaupt van voornemen was een tocht op dir

Dijck te doen , om den fclven door te fteecke*

en aireets daer over binnen Coevorden gckomlj

was , door een ftorm, of eerder Godtshandi

dry gaten in den Dijck gefpoeli zijn , waer doj

veel van des BiiTchops Volck verdroncken,

Cq

Cocvot-
dcn van
iict UT.,

ter vcr-

lofi.
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evordcn van dit water - belcgh verloft is.

OndertulVchen vvierdt in de faccken van den

reden handel wel gearbeyd. Men had over de Vrcden.

ftjlftand van wapenen , al een Edelman, in |uny,

naer den Koninck van Vranckrijck afgevaerdigt

,

naaerdcfewas onverrichter faccke weder te rug-

ge gekomen. GelijckoockdeGravc Tc<è, over

de fclve faeck, den Koninck in het Leger voor

Macltrichi had welen fpreecken , maer de minfte

genegentheyi daer toe niet had konnen befpeu-

ten : milfchien dat de hoop van groote Conque-

fteu door hunne Vloot te fullea doen, den Vyan-
~

tn trois gemncckt heeft. Ondertuffchen ftclden

j vyandiijcke partyen hunnen ey fch in , die niet

iinder fpooreioos ah voor heenen was , mvier

venwel wierd onder de handt , tot een affonder-

ijcken handel , fonder inlloyiinge van de Geal-

«rden gehandcU , daer dele Siaet geheel niet in

jeft willen treden, foo datter weynig in de Con-
irentien gevordert wierd. De Volmacbtighden

ndcfeStaet wenfchten de oorfaeck en gronden

weten , waerom bcyde de Kroonen defe Siaec

n Oorlogh hadden aengedacn , om met meer-

jr voet tot voldoeninge , en bet weder oprech-

n van een ceuwigbdurende Vrede te konnen ar-

yden : maer de Heeren Middelaers oordeel-

I3cn , dat defe lYamenkomften niet waren om de

rfaecken van den Oorlogh te debatteren, en tc

redentwiften , maer wel om een middel te vin-

;n , om daer uyt te geraecken. Waer op de

^,eeren van Beverningh cvsUmen^ alsoock Don
Èmanuel de Lyra , na den Hage vertrocken zijn ,

m de ftand der faecken hun Principalen voor te

liagcn, op dat baer Hoogh Mog. daer naerder

icfluyt op fouden mogen nemen. Maer zijnde

inderiulfchcn cenige hoope uyt Engeland geko-

len , sis üf die Kroon , of tot haer eygen Inte-

X rcft
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3 2 1 Daden vanfija Hoogheyt

reft te difponeren , of om het gemeene belar

te bevorderen , door middel van een groot Pii^

loonaldaer, te brengen fou zijn, 'x^DmBernai

dt Salines , Spaeofcb Bedienaar by defen Sta<

met redelijeke acnbiedinge van onfent wcgej,

te poft naer Londen verirocken. Maeraldaer

tnende , vand de faecken van wefen , door

fchielijck cn bedenckelijck overlijden van

Perfoon , verandert ; foo dat by, fiende fijn oot

merck niet te bereycken , op den 6. Auguiti, wf

der van Londen verirocken is. De ftand dan vi

de handelinge bleef ais volght.

Na d^lt d'Advy(cn van de refpective Provinciën

,

'cfubjctl van de Vredehandclingc , ter Generaliteyt

ren over^ebmgt^zijn Iiaar Ho: Mog. Plenipoccntiari

van nader Inftruftie gedient ; en hoewel men docht , c

om de onvermijdelijke Zce-batalie , die op handen

zy den uytflagderlclvefouden afwachten, om demefs

res daarna te nemen j
zijn echter (onder de minfte r»

fle»£lic daar op, den to Aiigulii na Keulen vertrocken, <i

aldaar den i4ditoge3rriveert; daar op den 17 dito w*

der een Conferentie p,ehoiiden is, waar indeMediate-:

ren perfirtecrdcn om Antwoorde op de ingefteldeEy

fchcn ; zijnde by^r4«i^ri^A^voorgcflagcnj in plaetsv.7

de gedaene Conqucllen , als een equivalent , al het gec

tuflèn de .Mnas cn de Schelt begrepen is 5 en by Engelan

op Induclic van \'rankrijk (èlve, die niet garen fout.

ficn dat fy een Voet in't Lant'fbuden krijgen , afftat

gedaan vaneenige valtigheytin handen te hebben, e

in plaats daar v in ge-eyfchtrettitutie van Surename; t

den Sijjchop van Afimfïer gevordert de yryheyt dc

Roomfc Rehg'eindlc de Provinciën , nevens adniiff;

tot Politijke Anipten, de StadtZwol, Droft-amptva

Zallant, deT\vt?nte, Lochem,Grol,Borkelo,Brevoor

dcmolitie van Lingc, Boertange, Nieuwc-fchans,en ant

dere Forten ; evacuatie van Emdcn en I-eeroort 5 reftituJi

tievan den Cranfvan Bentemx Kinderen, eneenfbm

mavan 200000 Rijxdaaidersj Waar op voor Antwoot
d 1
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^yvlewasingelevertjdat haar Hoog Mog. uytgencgcniheyt

,'i->n bc^iecrte tot een oprechte en fekere Vrede , ann

[yrarickrük^^rm eenigevan haar onderhoorige Plant-

i
en ^vi]de na geven , fondcrtc determineren ofdierccts

perovert , dan of een equivalent van de veroverde waren;

En ten aanfien'van Engdnnt , dat fy felf monde ing met

dcHeerenEnpelfeAmbafladciiren fouden (preken. En

n n.ider Coni'erej.tie verklaarden de iVlinilJers van

Staat , dat haar Hoog Mog. aan Kr*»V{^\\viIden

. eren en afllann de Stadt Maürigt , met de Landen

. van Over-mans , Dalen , Valkenburg en Hartcgen-ra-

tdcmitsgaders Brevoort , Grolle en Eorkeloo ,
doch loo-

'
' , 'dat tegcns andere Plaatfen met de Spaanlc wer-

ewiklt ;cn wijders , dat haar Hoog Mog-uyt con-

i ^^tie van fijn Maje(iep van Vranl\ir 'ij\, aan Bran-

denburg bercyt waren te rcfiitueren de Steden aan dcrt

"Rijn, Orfoy, Wefcl, Reesen Emmerick ;
mitsgaders aan

de Keurvorjl van l^eulen de Sradt Rijnberk ; en dat aan

- Bill'chopvanMunfter mede den Vrede wilde toe-

ijoohydie (oude verfoecken. In welcke aanbie-

loe de Partyen wevnig genoegen fcheppende ,
den

"iclbegondendubieusteftellcn, al of fchcon mdc

^onferentTen van den 2 5 cmé dito, in plaats van de

Bteden Bofch en Breda , die men fag defen Sta^t met wil-

den afflaan , te vreden waren Nimwegen en Eommel

i
aan te nemen» Doch het felve de faken niet verlichten-

de , nochtc aan defe zijde verder prefentatien zijnde ge-

^
;an, alseeniofins fteunende op het gefloten en gerati-

eerdeTraaaat tuffen Denemarken en defen Staat ,
en

c Dcfenfive Ligue ir.et het Huys van Ooftenrijck,en de

nader Aliantie met Spangien opgerecht. Soo dat den

Handel ,
hangende feer dubieus , al in 't begin van Sep-

"
;mber voorwentfelen waren by de xMinifters van te hil-

pen vertrekken, doch aan de Onfegcordonncertte blij-

ven, foolangh yemanf daar was j werdehde de Conté-

lentien noch gccontinueert , en by de Mediateuren uyt-

[evonden, als eenProjeft van Temperament, daarin

ueftaande, datmen Maftrigt cn apendentien , abfoluyt

ccdo-en zou , den Bofch, Breda cn de Grftve , met condi-

tie om de felve mQxSPangien tcgens een equivalent te
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324 Daden vanJIjn Hoogheyt

verwiiïèlcn , ten uitfprakc van dc Mcdiateurs , of

toe te nomineren Arbiters i dat men aan EngtUnt

Surename , ceiiige Milioencn aan gek j rcgicmea

d'Ooft-indifê Handel , het ftrijken van de Vlagge , c

prctenfien van i looo Ponden Stacrlmgs tot een jaarl

(è recognitie van den Haring-vangft, fouden werden

modereert. Doch zijnde hier geen genegenthey t de ^.

dane prefentatic te vergrooten,is by delclvc gcperfifleei

enUevcr dan door foodanigen recognitie lichalstrib

tairte makcn,gercfolveerc den gantfchen Haring-vanjb

te verbieden , tot meerder intereft van alle Cathoh'

Princen, als van dc(cn Staat felf.

Zijnde dit de dubieufc conftitutic van den Vrede hu»!

del, en daar-en-tege« de Oorlogs-preparaticn evcn^.

goreiis, is wel te vreefên dat defe aangclèelde Handeliii

ge noch (bodrae het gewcnfchte Succes niet bekomr
fal 5 ten zy waar is , dat uyt Engebndt order gckomiï:

is, te fluyten op wat termen het oock zy, mits dat tfr

Franfèn oockfatisfa£tie hebben.

O C T O B E R.

Alfoo del'eSiaet, volgens het Verdrng op d

^o. Au;»u{ii met fijn Keyferlijcke Majelteyt g<;

flooten , gehou den was een Leger van \\ , of ir

dien het mooghiijk ware , van aoooo Mannen, b

hec Heyr van lijn Keyferlijcke Majefteytte vc

gen , of elders met het fclve in het byfonder t

gens den Vyand te agecrcn , foo is in voldoenir\

van het feivc, fijn Hoogheyt met fijne troepen

Optocht nadenRhijn opgeirocken. Na dat dc meeft '

van den iroepcn vooraf geirocken waren , is fijn Hoog

nacrden ^^y^ perfoon, gevolght van den grooien Adel

Rhijii. op het lacifte van September , uyt den Hage ver

irockcn , en op den eerften van defe Maent» to»

Bergen op den Zoom by het Gros gekomen; vac-

waer by met 17 Regimenten te Paerde , en 7- 1(

voet , uytmakende le famen by de 12000 Man-
nen, naerRofendael , enhyfelfsnaer bet Vleck

Clampchoni geuock^n is, alwaerby met Mon
tere
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tey gefproocken heefc , komende fijn Hoogbeyc

oden ;, des avondis binnen Antwerpen. De

irave de Monterey heeft oock de troepen die hy

an langer handt had doen vergaderen , mede op

en II- van Oc^ober , doen marcheren onder het

elevd van den Marquis d'^JJentar, Maiftre dc

Oamp Generael . naer Herenihals , om aldaer

'iet het Leger van fijn Hóogheyt fich te vervoe-

En alfoo de breucke met de Kroon vanen[É ''ranckrijck , by Spangicn nu vaft ftondt, heeft
"

lenvandefer zijde alle verfeeckerinjre voor de

}renrcn beitelt , en vervolgens door een Trom-

jeiter, aen de Franfche Gouverneurs rontfom-

ttpe, den Oorlogh tegen die Kroon doenacnfcg-

K|[en , dewclcke oock in verfcheydene Steden

p jjpentlijck verkondighi is, gelijck defeverkon-

'liginge tot Antwerpen luydc.

b^n JosEPH DE ViLLALPANDO, Marquis, &c.

Lfoo gerefolveert h j de Onderdanen van de ^Ider-

chnjleltjckjle J{oningh te handelen, alsverkjaerde

Kyanden van den J{oningh onfen Heere , en fijne

ininckrijcf\en , en alle foorten van P'yandfchappen en

Jweld van Wapenen tegens hun tegebruiken
,
fonder het

'loelaten van eenige Correfpondentïe , Communicatie of

' dommer tie met hun te plegen, maer hun op allerlcy tpijfe te

ioengevoelen het rigeur van den Oorlogh : Soowerdteen

.i ))der door dit Placcaet gervaerfchouwt daérkenwiffe van te

L memen. Iii 'tCaftecl van Antwerpen , den i6 Oclober.

En is veiTolgens geboden en uytgeroepen by mijne

leerenden Onderfchout, Burgcrmeeftercn, Schepe-

if-ncn cn Racdt der Stndt Antwerpen.

ALfoo het Oorloq!) is tujfchen de l^roone van Spagnien

ende van f^ranckrijch^: Soo laet men weeten aen alle

..
Ingefetenen ende Poorters defer Stadt , datfypromp-

f' telijck Villen hebben in te treeften alle deejfeBen ende
^ X 3 Goe^

Verkon-
digingc

van den
Oorlog
Via
Span*

gien
tegen
Vranck-"

tijck.
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^26 Ddasn v/tnftjn Hoo^heyt

Goederen die t»y z^ouden mogen In Vranckrijck^ v

noemt
,

ofte in de gecedeerde Landen.

t'Oirkonde defes, onderteeckcnt inAntwer

deni8.0£tob. 1^:75.

van Valk F. NIS

En gebied . cgen fi]n Excellentie , datalle

ttiurlijke en Geboren Francoyfenbinnen den tijt

6 dagen met hunneFroumn,Kinderen en Famil

T^ullen hebben te vertreckenbuyten het Gebiedt en J
difiie van Sijn Alajefleyt van Sfan]en,of poene ,

dat

felve gehouden rvorden voor Gevangene van Oorloge

gedeclareert te r^efen ivel te c^i/w gevangen.

Aldusgcdaenin'tCoUcgieopdcn zo. 0£lob. 1573.

Ter Oirkundc

van Valckenis^

D.ierop gcvolgt is 'z CcncraelPlaccaetvan den Gè-

<üe de Aïonterey , eenighfints de vorige fchcrpe Ordo

mntie vcrlachtende j aJs volgr. \

Don Jurin Damingo de Zuniga en Tonfcca , Gia-

^ vc'van Monirc-Rcy , &c.

ALfoohetOorlogh is tujfchen jtjtje Alajefleyt ende «

}(oningb van rrancl^rijch^: fVy ordoneren aent

Generalen^ Gouverneurs
,
Hoofden , en andt

Krtjghs' Onderen ende Soldaten, foo te Koet als te Pav

de , ende aen alle Onderfaten van fijne Alajefleyt^ aer»

mallen ende te hfen op die van den foningh van F rane-

rijci^y in wat Steden cfpUc tfenfy mogen wefen ,
ende at

alleFAjfaele-icnde Onderfaten vanfijne voorf^. Ma.

fleyty die t^ijn onder de domïnatie van FYancJ{rijcl\,

daervan te i'ertrecl{en , ende jvederte k^eeren onder t*

vanfijfie Majefleyt binnen F ij(tien dagen , na de pub»

catïe 'dcfer y ende niet te houden eenige correfponde}iti\

cornmunicatie oftehandel met die vande voorfx^ Conir.^

VAn Franckj-^cJ\ , fonder onfen cxpreflen Confente •, e«l

aen alle Offeieren ende SoUxten , foo te Foeta's te Vaereli

Onderfaten vanftjn Majejieyty die fonder onfen oorlof

gaen z^ijn onder 'de Dominatie vanFranck^rijck ofte an^i

rcvrfnt^i Pmcin, wderH kieren binnen zen MaewA
on(k
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De Vrifts van Orangien, 327

nder de endels ende Standaertsvan Sijne Majepe)t^of
'

,éne "jan 't Leven en coufifcatie van goederen : Ordone-

ende daeren boven, dat alle de roerende en onroerende

rjoederen, toebehorende aende Onderfatenvan den Co-

ningh van r^anckrijch^geicgenin defe Landen , geconfis-

hueert z^yn tot profijte van Sijne Majefteyt , ende aenal--

Je natureüjcke Franjje en Onderfxten (onverfiheydelyck^

)

-Mn dtfehe K^or.e van rranc^rycKy Ofpcieren ,

:otdaten^ Borgers ofte andere in defe Landen ivefende ,

pve teritymen ofte daer uyt ie gaen , met hunne Frott-

Jn, ]{indcren , ende Familie , binmn acht dagen ,naer

ieptMcatie defer tegetimordiger Ordonnantie , oppene,
'

wan gemaecl^t te werden Gevangenen van O orlogh , ende

Vtrkl^ert van goeden PryKe \ btlaflende wel ttyidrmke-

luch^aen dc refpcBive Kf^n kramers, I^aden, Fifcalen,en-

,..1 aen alle andere,diehet kan , ofte
:^aLkonnenraecken ,

\e

procederen doorfaiftffementvan hunne goederen ,
röerende

tnonroerende
^
dtew), qjanalsnuvooralsdanyVerkla-

re»geconfis.iueert, tot profijte van fijn Majeflc)t. Ende

ter het z.ak^e dat het gebeurde^ dat ymant van de voorl-^.

kcieren^ ofte andere, quanten te verbergen t' hunnen,

^te elders ecnigen Onderfaet van dc voorji^ ï{rooue van

Krancl^r -ck^, ende niet en denoncicerden aen de ontfangcrs

van dc Confijhtien , ofte andere Officieren daer toe geftelt

„ hunne goederen, effeEien^ aüien.ende crediten , Z>y fullen

\. verbeuren d'ame'ndevan duyfent Patacons voor d*eerjte

'1 reyfe , ende voor de tweede reyfe twee duyfent Patacons ,

"
ende voor de derde rcyfecon^fcatievan hunne goederen,

ofte andere arbitrale correBie ,
volgens den eyfch van den

m, de voorpz^ ^menden appUcakel. de heift tot profijt

den aenbrenger, ende de andere tot profijt van den

^

i>^,:clerexploicieur, Cedaen tot Brufel, demCOfld-

i"!
her 1675.

\Vas geparaphrcert D e P a.

ut. gctekent

r, eiConde de Monte-'Rey.

Daer en tegen heeft de Koninck van Vranck-

riick, oock defe verklarini^c van Oorlog;, tekens

de Kroon van Spawgicn, t(H Parijs en elders laten
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5 2 S I)aden van fijn Hoogheyt

Oorloss Xne Majefteyt geinformeert zwijnde , dat den Gou%.
Dechra
tie van

»eur van de Spaenfe Nederlanden op den \6.defe

Vranck- -f-^envan Hoftiltteyt tegen de Onderdanen van fijn Ji^

ri
j
ck. je/ieyt op alle de Frontteren heeft begonnen

; Heeft geor

neert en ordonneert door dtfe tegenwoordige , geteyl^ent

fijn Handtaen allefijne Onderdanen , Vajjküen en
naers, op de Spaenfen, foo te Water als te Landejos tegi

ei heeft haer verboden
, getijck^hy verbiedt op pene van

leven , voortaengeene communicatie , commertie ofinti

iigentie met haer te hebben. En tot fulcken eynde heeft/
ne Majefleytvan nuafaen herroepen, en herroept alle

mijfen , Pajfepoorten , Sauvegardes , op Vrygeleyden ,

fiiuden mogen verleendt z,ijn , doorfijne Majefieyt ,ofd

deffelfs Lieutenants Generaeh en andere Officiers , contra».

defen,en heeft defelve nul en vangeender waerde verkjaet,

verbiedende aen wie het ooc\ , eenige regarddaer ops

hebben. Verder belajl fijne Majefieyt aen mijn Heer m
Grave van Vermandoi.^, Admirael vanVranck^iji^

Men de Maerfchalcken van Vranckrijck , Gouverneurs r

Lieutenants Generaels vanfijne Majefieyt infijne Provi*

tien en Legers, Veld- Maerfchalcken, Colonnels , Maijlii

de Camp , Capiteynen , Hoofden en Leydsluyden vanfi\

Krijgsvolc\foo te Voet als te Paerde , Franfen en Vremd^
Vingen, en aen allefijne andere Officieren, diefulcks aey
gact , dat fyden inhout defes , yder in fijn macht en jurif^

dictie , hebben te doen executeren : Want dit is de Wd
van Sijne Majefieyt , die verfiaet , dat defe tegenwoordig)

in alle z.00 Zee-als andere Steden , in Havens en ande>

Tlaetfen, daer het nodigh is , zalgepubliceert en aengefid

gen worden, op dat niemant daer van eenige Ignorantiepre'

tendere. Gedaentot Ver/aiilcs , den 19- Ociober
, 1671

Gcteykcnt L O U Y S.

Zn lager

Lc Tr. T, i.i E

Onder-'
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Aen-
tocht

van fijn

Ondertttflchen quamen oock de Keyferfchcn

Til vollen aftocht naer beneden , om het Leger

#an fijn Hoogheyt te ontmoeten , het welcke lot

loo over een brugge den Maes overgetroc-

, fijn wegh naer het Landt van Gulickgeno-
cn heeft , komende met een gedeelte van het Hoog-

.
jLcger op den 26. dcfer Maent tot dicht onder l'^^y^*

^I«ys, het welcke onder de Franfchen geen kley-

e fchrick veroorfaeckt heeft. OndertuflTchen

jiebben hare Hoog Mogende , oni hun oprechte

i^enegeniheyt tot de Vrede te bctuygcn , defen

i^olgenden Brief, in dato van den 2f . O^ilobris

,

Joor een Trompetter, fijn Majefteyt van Enge-
.|andt tocgefonden , op dat aen alle de wercli , en

.

jvoornamcnilijck de te vergaderen Leden van het

.p*nftaende Parlement, onfen voorbarigen yver
t een gewenfcbte Vrede mochten fien.

I

I

Elijc\rvy noyt yetsmter ter F/êrten hebben geno- Brief

v.in de

^ acn den

men , als te meritcren de GunJJe van Uive Aiajefteyt^
^^^^^

ende te cultiveren de J^riendfchap , de tve/c/^e eertijdts
-^^„^d^,

W^reditairisgerveefitujjchen desfelfs f^72mckrijcl\en ende Konin:
/,onfe l{epublycl\e : Soo heeft het ons c!:cer gejmert ^ als ivy van F r

^gifien hebbenhetgroot misnoegen y met't welcl\Vr^e Ma- g^l^"'^

Jtjleyttegcns Ons is ingenomen ^eweefi^ ende dat ^ door de

mttijicienvanqualych^geintentioneerde Per^oonen^ \Jrve
' Majefieyts Subjefien ^ ende deonfe gcaccableert Zjyn ge-
^^ mrden door deMiferien

,
dewclck^ infeparabel z^^yn van

den Oorlogh , ende gebracht injlaet ^ om te vergieten het

Bloedt van die gene y ' t >^elc}\altoos dierbaer aend'eenen
andere isgeweeji. De droevige experientie^ die rvy daer

van ten iveder-Zyden gehadt hebben in den laetfivcor-
gaenden Oorlogh

, hadde ons oocl\doen geloven , na dat rvy

tderomtefamenvereenight)^aren^ dat delerzede foo-

fnigh ^OrS ydatmen ons noyt van defelve foptde hebben
Unnen beroven: Ende wy xvarendaervan des temeer

%epcrfiiadeert y om dat die .dlUantien , in de rvelcl^e roy op

nieuivs getreden tparen , ons voor eenvpigh fchcenen te

X 5 "ver-
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3 5O Daden van fijn Hoo^heyt

verbinden. Maer gdycl\het de,G oddeli]cke providem

tot jiraffe "van beydc de Natiën^ niet toegelaten fecj .

dat de faccl\en Unge lauden blyven in dien geluckj^

fiaet : hebben \i^y ,fbo haefi wy njernamen het misverjhx.

*twelcl\b€(l^ofte teontjiaeny onsgeobligeertgevonden

bedench^li]cl\e devorien aen te wenden , om den voort

^

ddervnn tejiuyten ^ ende niets te vergeten van alle
'

ne dienen loonde , om voor te j^men eenfoogroot cjuaet

is datvan eene ruptare^ Ten dien infichte^ op de ver\

ringe die men ons dede , van dat Vive Majejleyt geo

Jiert n^^ts over ' t mailen van eene Afedaille , daerva ^

de vtrk^pinge niet anders en hadden toegelaten ^ aUibi

datfe ons vatifeergeringe importantie fcheen te \yn , jp^

primeerden wy defelve aenjlonts^ende deden felfs de Stl

fels breedten, uyt Vreefe, van datter eenige in fectt

mochten gemaeckj werden. Ende om aen\Jive^ MajejufV

meer eiJentielepreHven tegtv^n van d*ejiimc . die ivy

l^n van Sipie vrnndfchap , accordeerden tpy alles 't^

hem geliefde te eyfchen ^ in faveur van de Inivoondersrm

Suriname ^ hoe prejudiciabel oock^ defaccl\e voor ons rfi\

endchoc groote reden n>j hadden om daer inne niet te

fenteren. Uiy fondenopdefelvetydtaenUweMajefiey^
^

Hcerc vnn Bcuningen , om , tvas ^t mogelijc\^ wegh .

men de (inrfire impreffien y di'e men aen Utt?e ^^^j^jl^ÊM

tracht c te ge ven y ende om de laetfle handt te '^S^^^
»n|H

ten f\egiement
,
by U/r^e Aiajefteyts Ambafjadeurgc^

fmeert ^
t:s(JchendesfelftOoJl-Indifche Compagnie^ l

die van defe Landen : Naderhandt , alhoewel hetwey ^
^

fjiccesvan de Negotiatie van den gemelten Heer van B'.

ninger^ ons redengenoegh gafém te vrefen^vanin^^t t"-

kiemende beter te fulie/j renderen
,
foo haeji rvy vernami

dat men Uivj Aiajejïeyt perfuaderen wilde
y foo tvelte^

clle rja£V'fchhncljcl\\)eyt , als tegens de ivaerheyt fel

van datny onder de handt met yranckrijtf\traffeerdi

tot prejuditievan U7veAfa)eJieyts imerejfen ^
gaven

aenfionts qrdre aen onfen ^mhaffadenr aldaer , om "

ovfent wegen aen \Jive MajefJeyt te verl<Jaren y
dat

(om te doen bHfc\en de valsheyt van de geruchten y

men tot on^ nadeel dedefp.trgeren y ende om ^en Uire

jefiejt effcmieU ende inconteftable freuven tegeven
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1

1

ifefincere intentie) gereet waren , om met hem te tredeti

foodanige alliantie y als het defelve foude believen,

naenrv die oocJ\mochte mfen , ende daer en boven noch

ImeertoejefiaeHy als'
t
gene albcreytsby onswas ge-

, om de rulle in Europa tefiabilieren. Het fointvan

'lagge volgde daer op , waer in wy geloven ons met alle

Magmabel refpecl ontrent Urve Majejityts Perfoon ge-

lugen tehehben. Ende hoerpel de antwoordt, die ivy daer

'^paendesfelfs Amhajfadeur gegeven hebben
^
foodanigh

dat ivy bereydt\jjn defelve iallen tydente flellen

"en't oordeel van degeheele iVerelt, even wel, om dat men

^aegde y dat defelve ^ntwoort df^yjier endeinfuffifant

fonde.n ïvy aen Uive Ma)efleyt een extraordinarii

xffadeur y met authorifatie aen hem ende aen onfen

.tris ^mbafl'adeur , om kjaer te fiellen 'tgeen men

foude mogen duyjhr vinden , ende om daer by te voegen

,

Hgeen nootfaeckelijch^ foude mogen z^yn. Maerinflactfe

van met haer te treden in gereguleerde confcrentien y ende

'' irr te doen ften 't gene in onfe voorf\. antwoordt défi-

lé
, Tvierden fy genegligeert , ende men accordeerde

^ene conferentie op die tydt , op dervelck^ dedifferen-

\tngouden hebben kannen werden gctermineert , ali een

ma dat de Declaratie van OorlogvanUwe Ma]ejieyt

fijnen Hjede roas gelefmende geappyobeert*

t>it alles , S ^"^^ genoegh ften , met ïvat ap-

katis endeyver roygearbeydi; hebben, om aenV^ve Ala-

"eyt fatisfaffie te geven , ende o r in fi]n begin te bluf-

en een f^nitr , 't welck^apparentfiaet de gatitfche Chri-

nheyt te verteeren» Ende gelyck^tvy niet anders in de

-

n Oorlogh z,yn getreden , als door eene indifpet^fable ne-

jfftteyt , tot defer.fte ende protetiie van o fe Onderdanen :

Joo hebben ivyfcdert de rupture r.iet opgehouden ,
fooveel

in onsvermogen is geweefi , te rechercheren de vrundfchap

1 vanUwe Vaje^leyt , ende Onvermoeyt gebleven ,
om aen

1 Uwe Majefteyt by alleaccafien ouverturevanf^reede te

\ doen

Tot dien eynde Jonden wy ae*> defelve in de Maznd van

I ,iy des voorleden Jaers , onfe EKtraord\n.:ris Gedepti-

rden , dewelcl\e tot Hanit07.cot{:-t gecotifinteri nicrdtn
,

, :kr aenhasr\/itimmie te willen vvrUc '-^
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*

^11 Daden vanfijn Hoogheyt

hooren^tgcen fyvan onfent ^ege?i te proponeren k^'^

den. Een Minifier van den Cheurvorfi van Brandt^^

burgh vertrock mede om defehe reden naer Efigelah

en hadde op ons verfoeck aejigenovien > om aen

Majefieyt na behoorcn te reprefenteren de vierige 'i^y

geerte y die v)y hadden y om defehe in een anderferi^y

ment te fieny ende de dij^ojitie y in de v:ekke vjy 'V^^

re?iy om alles te doen vjat in o?is vermogen ivas y onk

Eere van S'ijne Vriendtfchap vjederom te mogen er

gen. Naderhandty op de Fropofitie y devjelcke do

Mediateursgedaen voierdy van eene Generale Stilfiai^\

van Wapenen ( Q7n dat wy y volgens ons oordeely ddjk^

mne niet e?i ko?iden condef:endexe7z y [onder het voeh

ren van onjen Staet te hazarderen) evenvoelom te

(ien aen TJvje Majefieyt y hoefier vjy v:enfihten y

mn hem te gevenme teeckenen van Refpell y endé

teprocurcren aen fijne Onderdanen alle de avantagc}^

die fy uyt een Generalcn Stilfiandtfouden hebben ko^

Tien trecken y offereerden vjy aen Uvje Majefieyt eet

te Water voor den tljdtvajt eenyoer y ofvoorfoovk
ïa?iger t'ijdt y als dejelvefoudegoedt vinden : geloove/^

de i7idenfiaet y indevjelcke de jaecken als doen vja^i

reny noyt meerder preuve te koniien geven van o

yverigegenegentheyty devjelcke vjy hadden y om de vjc^

tot eenegeli/ckige reconciliatie te banen y als alle de

derdanen vanJJvue Majefieyt in (loet te fielten y ov^

te genieten alle defoetighedèn van den Vrede y terivij.

de onfe fondeit lijden alle de incommoditeyten van di

Oorlogh,

Dc Mifiifiers van den Koningh van Spaigne hek

ben van tijt tot tijt defelvefaecken aen Uvue Majefiey

gcreprefinteert y e?ide hare infiantieiifier dickvjils ae

defelvegeixHtereert y om Hem tot Vreede tebev)egen

Maer boven alle defe ava?ices y by ons />/ hctpublicqge

dae7i y hebben v:y onsgedicnt van de middelen y die vj^

'

de efiicacieufie hebbe7igeoordeelt;, Ende den Heere Prin

ccvan Orange:> foo v:eldoor eygen inclmatie y als i

c
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De Prins van Oramien. 3^3

icratie "van onsjeer dkhjüïls geréitereei't verfoeck j

tfichgedient van alle bedeiickelijcke ^xegen ^ om ons

• doe7t erlangeji de Eere van Uive Majcfieyts Vrieiidu

hap , ende oen defelve te.rcprefenteren > de avantagc

ide de Glorie y de^jjelcke Uvje Majejleyt daer uyt konde

'ecken y in V herfielten van de rufie in de Chrifienheyt y

van ons de Vreede te gunnen y die vjy verfcheyde

y ende foovierighlijck gedifei'eert hadden : maer

'Ivjyfeer grooterede?i hadden om tehoopeny dat

infia7itie7i van een Prince y die de Eere heeft van

)e Majefleytfoo na in Bloede te hefiaen y ende vjiens
'
nele meritefoo hekent is y eyndelijck hy Uvje Maje--

geprevaleert zouderi hebben tegens diegeene y die

qualijck geaffeciioneert zijny ende dat vjy oöck be-

herlijck konden ge/ooven y na dat SjjTie Hoogheydts

'ereffen ende de onfe gemeen v^aren gevoordeny ende

't 7neerfeparaats hadden y dat Uvje Majcfieyt foude

\llen conti7iueren infijTte eerfiefe7itimenten y ende als

\h trachten in onje ruiTie te envelopperen ee7i van de

doorlucht}ghfie Princen vanfijn Bloedt. Wy hehhe7i

mt te min met groote bedroeftheyt gefien y dat alle defe

' m even fvoack zijii gevjeefi y endedatUvje Ma--

/jLijt door geenderha7i.de motiven heeft konnen ^yy-

ien berxogen y omyets vanfijn eerfie rigeur te relafche--

en
^ fulcks dat men iri plaetfe van eenfavorabel A7it-

'joordop
071

fegedaene ouvertures y 07is tot Keulen ver-

doen heeft y dattergeen Vreede te hoopenvjas y tenzy

nen niet alleen aen Uvje Majefieyt y en de?i Koninck

Vra?ikrijky7naer oock aen den Cheurvorfi van Keu-

ende aen den Bijfchop van Munfier y i7ivjillighde7i

'ditie7h die 7ne7i noyt aen een Vry Volck heeftgevergty

diefo ^-weynig tot Articulen van Vrede ku7incn vjer-

Voorgefielty datfe niets a7iders medebrengeuy als eene

^olute Co7tquefie va?i den Stoety ende defubverfe vaTi^

fChrifielifcke Gereformeerde Religie y daervanUvje

^jep-eyty ende de Konipigen desfelfs Doorluchtighfie

'tdecejfetirs altijdt gevjeeii scijTt de rneefie fiut ende

Be-
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334 Daden vanfijn Hoogheyt

Befcher??2ers , ende die oock met eenen nietfichfleef,

niet alleen onfe totale rütne , maer oock die var4

SpaenfcheHederlanden.

Dit jehe heeft ons geohltgeert van onfe zyde

dat ivygerefoheert hebbe7t tot eene nootfaeckelijcke

fenfie , 07ife Vrienden oen te dringen » om 7net ons te -ê^ \

den in nauwer Alliajitie ; ende het heeftGodtdel^i

re belieft onje zorgh , ende de middelen daer toe aejp,\

ijoefidt } foodanigh tefegenen 3 dat het Alder-doorlti^\

tigfie Huysvan Ooftenrijck, fch voor ons verkik

heeft : ende den Koningh van Spaigne irêt^artiaéi

?»et Onsgeflooten heeft eerte Offènfive ende Defenf

higuey uyt krachte van dev^elcke S'ijne Majefleyt

hereyts den Oorlogh aen den Koning van Vranckr

heeftgedeclareert. Defaecken danm dienfiaet zij?
^

SlRE,fo kan U-vje Majefleyt zeer lichtgeloven>dat^

vangrooter gevolg zullen zijn:Maer alvoren het qur

fonder eenige remedie zy , hebben 'oy zeergeerne een 1

terfe Effbrt v:ille?i doen, ende Un'e Maj. verzeeker

dat3 hoedanig de vera7:dering in defaecken van Eurë

oock is 3 ons Refpcói ende deference voor Unjue Majejm

altijdt defelve is 3 ende dat» hoe confiderabelende mai

tiglo onfe Geallieerden zijn 3 v^yeven zeer gedijfojie

blijven omUuüe Afajefieyt te geven alle defatisfaéi\

die defelve in redel'ijckheydtfoude konnenpratenden

endevjy hebben datgeluck y dat onfe Geallieerden 7.1

ons zijn in een ende het felve fentiment. Wy d "

hoopen, datV-ae Majejieyt aenonfe bede 3 ende*

intercejftevan hooghÉigemelte onfe Geallieerden niet

.

refujh'en, hetgeen vjy tot ?ioch toe7iiet en hebben kè

mn obti7ieren , ende dat Uive Majejleyt 7iiet zalvjih

aug7Jienteren de defolatie 3 die niet als alte univerfeel

Maer opdat nvy niets en vergeten va7i*tge7ie Ui

Majefleyt daer toe kanbevJegen, bidden 'Vjy3datdeji

ve gelieve refleflie teTWrtenop aUe^tge7K van*t beg

van defen Oorlogh isgepajfeert3ende daer nevens te co

fidereren> dat die van Particulier is Gefhraelgev;or<L
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De Prins van Ormngien, 33^

»/ƒ UweMajefiejt fchindefehe engageerde, •waren

y (Teenigsie Vyandcny tegenivoordigh ts eengrootge-

elte vanEtrropa daerinne niet mindergcinterejfeert

's ^wy. Ende Uive Majefieyt en kan dcfen Oorloghy die

defoo ruïneus isgeiveeH ; 7iiet conttnucmhjonder

mede te declareren aen diegene , diefich wet ons

^u.J hebben, ende[onder te hazarderen de behoude-

ife van de Chriftenheydt , by aldien de Wapenen van

m Koningli van Vrancb"ijck komen florifant te

dom' het Secours , 't ^luelck Unjje Majefieyt aen

mjoudegeven. Oock cn kan U^jje Majefieyt niet meer

ual/kk opne?nen, dat lijy niet en konyien toeflaen 'tgeen

ve [oude mogen ey'jphen in faveur van Vranck-

devjyle 'i^yhetjc/ve dOor eene indijpenjublene-

eyt niet koniien doenjonder Concert van onfe Ge-

erden. E-ade alfoohet GeJteraelTraSiaetgeaccom-

neert VS metveele difficulteyten, ende dat 'wy voor-

y dat dit het ?niddelfalzijn, om defen o?igeluckigen

ogh te continueren y die uy z-eer gecrne tjcjifchten

Uue Majefteytpromptelijck ter neder te /eggen ,Jbo

^envjy 071S voor alzeergeluckigh achten, i?idienee-

van defe Confderatien i?mruck in V Hirte van

'Dbc Majefieyt ko,mengeven , ende defdve dif^oneren,

i|i vieder te keren indeJentimenten , in de-ive/cke vjy

'Hem voor defen met vreughdegefien hebben : Als ujan-

i^mr vjy ingevolge van de reconciliatie , die -vjy ons belo-

gen , niet en fcüijfelen , ofte defelvefalduuren voor al-

toos. Ondertufjen bidden ivy Godt Abnachtigh

SIRE, éc

j
IndenHagedcnz5.0ö:ober5 1673-

;/ Maerdefe Briefis tot aen het fcheyden van het

•Parlement onbeantwoort gebleven , wanneer de

>Koninck 'eyndeÜjck defen Staet fijnantwoordc

•4aer op heeft laten toekomen, luydende aldus

:

Hoogh



Ant-
woorr
op de
feivc.

536 I)aden vanfijn Hoogheyt

Hoogh Mogende Heercn

,

HOe'Vjel dat UE. Brief van den \\ OEioher (

rnerckt de tegenivoordige coiyu?ióiure van

de materie diefe hehelfl , en de maniere van die te

.

dendooreenTrompetter 3 daer uwe Gedeputeerde

Keulen , in veelvoudige cmferentien aldaer ivare

onfe Flenipotentiariffèn ) den aert veeleer van een

nifefi dan van een Briefuyt-druckt , en dat UE. b

volg lichtr^ck daer geen antv^oort op ver-wacht

minfoo tot verdedinge van onfe eere , als om dat

der iwerelt te redden uyt het hedrogh y 't vjelck daer

mocht verahufeert vjorden , hebben vjyfe niet vjiUi

ten berufien 3 fofukr daer op difiinHelijck vanfiu.

ftuk fanPwoorden-.foo alsfe vervat zijn in UE. JM

ve (welcke UE. door denfelfden handt die ons d'

toe-bracht , te ruggefenden) en dat hier om te meer

fio^t 7nochtgebeurt zijn , dat doordegroote revo^

onlangs in wuie ajfairen y endoor de veranderingh 1

uvje Minifiers voor-gevalleny UE. ookfelfs voor vj

heyt fuocht hebben aengenomen y hetgene quaet-gea^

Bioneerdeperfotien UE. foo boofaerdighlijck hebben

geblafen, om daer dooruvj eygenVolk y foo vielals

onfe te mis-leyden.

Menfal tiiet veel beivijs-redenen behoeven optel,

len om de iverelt fovertuygen y dafer veelaenflooteL

ke Med^lienyOpfehriften en Tafquillen defejo?igfi-vo^

ledene Jaren over al in uvje Frovintien zijn uyt^

jlroyt y tot verkortinge van onfe eere y en die va'

gafitfche Engelfche Natiey nadien datfefoo notorieus

univerfeel vjarejt : doch tot op huydigen dage heb

vjy 3 7iochteyemandt andersgevreten y dat UE. eeni^

gedeelte daer van hebt gedifavoyeert , totdatuv^^
melde Brief ons de vjeet deè y dat op de klachten aern^

iven Ambajfadeur alhier , UE. den Stempel had dot

breken 3 uyt vreefe of^ereenige nieuvje mochten heyji

lïjck ?iagebootft v;orden; UE. enmaecktoockgeeng

vjag van de minflefirajfe den handadigen door ak

^edaen.
^'
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De Trim van OrangUn» 537

Hopende de faeck van Suriiiam j konden V. E. de

jjere/dt ofons volck doen gelooven , 'tgeen UE. in dit

^apier ofGefihrift affirmeert ^ UE. fehefoud hoven

me Medalien uyt-gefm?it hebben , en weer injuriem

lijn dan defelve , in ons een klack aen te ivrijven , die

uy alfoo min hebben verdie?it alsUE. hoopen ivy, geloof

hekomen fult inde befchuldinge. UE. verhaelt toege-^

^^Lm te hebben't geefivjy eyfchten infaveur vanonfe

mtrnderdaneny achterblijvende tot Surinam j hebben vjy

met gedurig acngehouden engedrongen om hunner ont-

lagi7ige, van de tijdt af» dat vjy UE. dieplaets in ha7t-

ien over leverden , tot den aenvang defer tegenvjoordi-

y» Oorloggende en is noch het meerder deeldaer van niet

fagebleven ? Wordenfy aldaer voor wvje Slavengehou-

én op onfe begeerte} Hebben vjy onfe Schepen dervuaerts

> refo?tden>fechts uyt eenfch'^ny meteen inficht omde-

1 felve noch verder , en om meerder vjelflaens halven uvje

r .inuinglandy t'onder'werpen ? en ivierdt niet d'Officier

, 'iervjaertsgefonden » ^ ikf^/W Banifter , voort opfijn

..^kowfte aldaer vaft gefit, en niet toegelaten fijne

djandsluyden toe teJ/>reken , ofte bekent te maken defor-

'ledievjy voor haer droegen y
enprotefteerdehy niette^

lens den Gouverneur van de capitulatie 1 8 . byfijide"

i^repointlen overtreden te hebben ? en v)iltgy-liedcnfig-

dit alles volgens onfe begeertegefchiet te zijn ? indiefz

WÊmE'fioo tedere fiorgedroegt voorde blóetfiortinge van

./t' Natieft alsghy-lieden in wwe Miffive voorv:endt,

UE. enfioudfoo langen 7netfulck een hartfiekkigheydt

nietgeperfifteert
hebben in het ojiderdrucken vanonfe

.onderdanen , die UE. den blaem hier van ons op den

Ms konde v^erpeny datUE.daer toe vjel gefmt foud

jjn alhetgene dan dat vjy tot defe affertie konnenfcg-

'iSidatUE. alles dat ivy verjoeken , in der daet met

'oorden vjelïos-ftaet , maer dat vjy noytyets vanUE.
Weier daet bekomen hebben.

V Geen daer aen volght , v:as degepretendeerdefatis^

'élie , eke UE. fight faUen tijden aengeboden hebt te

j doen 3
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338 Daden van fijn Hoogheyt

doen, ten opfichtvan de Negotie onferOtiderdamn

Oofl-lndien. Het uiert fohnnelïjck belooft hy h

TraSiaet van Breda 3 dat defaeckenJoudengeadjuflee

zijn door Gecomraitteerden her-v^aerts te jenden , a

daer toe meer t'ijdt en rejp'ijt was ; doch UE. iiieet im-

dat 07ife Ambaffadeur , dien-vjyjia gedachte onderha^

del'tngh foyiden, omby UE.tê refideren, met alle
fij^,

inflantien in die faeck niets konde op-doen , dat 0»

Compagnie ee?iigfins konde vernoegen:, nochte heeft

Heer van Beuningen, die tot dien eynde expres hk

fcheengekomen te zijn.yet meerm allefijne conferent^

yjfetonfe Gecommitteerden opdatfubjeH geprefente

"tlsfulcksy datdAmbaffadeur Boreel eeny

men inacht te voorfchijn bracht , om over een ofïèn

t»»defenlivc hx^WQmet ons te handelen en te fluyten

macr Wy en konden dspropofitte niet aemmnen , omd
deplfs conditiën niet regtmatigh genoeg -jjaren , en di

hy, inplaets van o-ns op onfe klachtenfatisfaófie te doe

7iiet eens vjildegedogen dat men daer van reppenfou j

tegendeel flrecktc fijn gantfche difcoers nergens and

toe , dan om ons vjijs te maken , dat de Staten Gen
rael ons defe Ligue aenbodcn , tot een teecken van h

vrientfchap enflechtstot o'nfe verfekcrthcyt y fchijnc'

dehaer indiffereiit , offe aengenomen^vjiert opliet ^ i

*üerhejfe7ide geduurigh de grootheyt van wvj macht

Water en te Lande, als die tegens deformidabele Mac
van Vramkrijckgenoeg konde befaen : enons dikma

dreygende datUE.Joodanige Ligue konde inaken als h

XJE. beliefde met Vranckrijck , en datfJfs tegen Om
foovjy niet aennameii't geenfijne Meeftersons aenb

den. Het flot vajt defe tvjee pointien is , dafetde^

Heer van BcunmgQngeliefde te difcoureren over de

ttsfaóiieby Onsgevordert , in^t fluckvan denHa
op Oofl-hidien , doch hy vertrockfonder yets te prefe

teren » en de Heer Boreel prefenteerde Ons een onè

liveewdefenfive Li^eaen, fo7uler ons fatisfaóiie

gevefivoor voorkdene injurien > oftefecuriteyt voor t

komc'
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De Trias van OtangUn. 539

nende, E71 dit alles y ten eyndedat dUnjmcn daer

-V overgeklacght hadden, datfe tot dientijdt u<wcpc-^

re daden '-waren i door eenfolcmneelTradaefvoor

ijè mochten verklaert "xordefi.

j De ?iaejlefaeck vaji ojfevpe acn onsgegeven avas {ge-

l'ijckUE. in uiie Msfrje ujel ae/jwerkt) het ajfront in

de Maent van Augiiltus l (> 7 1 . hegacn tegens hetjirij-

ken van de V'agh. Men heeft daer over aenwjjenArn-

hajjadeur, alhier refiderende.geklaegt: en hy ve-rfeecker-

de Ons daer een hiÜijckefatisfaèlie op tefuUen beko?fren

:

doch na % of ^. Maenden vei'lope7i zwijnde y fondei- dat

ÜE. fdcks ifi't minfle gaede jloeght y hielden ivy ons

verplicht om onfin Extraordi7iary Awbajfadeur afte

;;^Vaerdjgen , om van UE. inferieufir termenfatiifaciie

, 0fte vordereJiydan -wy te voor'cn haddengedaen. IVaer

Oi^ -fi'n vernücgcnde Anpvjoort hekoynende y kreegh hy

.
' om voeder tekeeren; kort daer aen ivierthy door

n Extraordi?iarie Ambajfadeur van duviegevolght ,

vjelcke vcrklaerdegeen macht te hebben om reparatie

f doen van dit afront , ofte van eettige anderefaezkeii

ïdaer vjyfoo dickwaels klachtigh over vielen ^ maer om

accorderen op termen van een reglement int toekomen^

.dcy nopende hetflr'ijken van de Vlag \ dochfeggendc met

'tienen y dat hy uytfichfelven y endefoiukr metUE.

jderom te conftdereth dies aengaende niets oppapier kondc

\fiellcn. dAenkomfie desgemelden extraordtnary Ajn^

\ haffadeurs ivas omtrent de tjjdt , dat vjygereet flo7ule?t

, \m een openbaren Oorlog tegens wwen Staet te declare-

j <vjelcke'u;y77iet langer konden uytjlellefiy om dat-

t voor-jaer,op ha7idenvjas, engemelde A7nba]fadeut

i\perfifleerde dat fijne inflruBien hem niet toelieten op

'Xenfin eyfchyet te doen ^ nochte en koTtde hy oock yct by-

brengen tot jufiificatie van fijn delay > dan dat hy ons

frefe72teerde aenfijn Heeren Meefiers om ampelet macht

<« i7ifirnt'ite7i tejchrijven.

. , d Oorlogh hier op volgende y in dejf-lfs hitte (füamen-

. ^ dn- -s,^n JJ E dr'c (kdcputrcrdfy? (onder ecnige Pafpoort

Vii.i
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540 Daden van fijn Hoo^heyt

Dan Ons , ofte ons van hoer aenkomfle te veriviftigé,

volgens de cofiuymen in den oorlogh gebruyckelijck j «lür

op *vjyhaer 'wel machten i?t detentie gehouden hehht^

( ge/ijck U E. feght dat uDy deden ) moet' hielden

vernoeght , met hunteujaerfchowwen , dat Jy in

otife Stadt ?üet en[ouden komen logeeren , inplaets«B-
van hun in ons Talays tot Hampton Court Logei

ten ordineerende , nevens alle andere geriefiijckl

hun Charaiier hetamende .; en dijfvnulerende ^tgee

nvifientepajjèeren tujfchen haer , en Perfonen daer^

op praóiijèerden , om beroerten en diforderen in on
•

Stadt te veroorfaecken , ofte om den voortgang des oai

loghs te verfiooren ; dies niettemin lieten ivy niet ;

om oen hoer te fe?i4en fommige van d'acnfienlijcki

Ferfoonen uytonfen Raedt om met haer in confereni

te treden y en hun voorftel faenhooren: aen vjieni

flechts tot antvjoordt gaven y en daer Jy oock tot

hunvertreck in perftfleerden y dat fy geenauthorité{

mchte inflruHien hadden om eenigepropofite?i te doe-A^

maergenegen inaren de gene die haer ?nochtenvoorg

dragen 'VJorde7i , gehoor te geven y en aeft hare Heeri

Meeflers over te fenden ;
hoopende dat terivijlucy ovi

defe apparentie bedeefiftojiden , de Gedeputeerden d

VE. opdien felfien tijdt aen den AlderchriflelïjckHl

Koningh hadde afgevaerdtght , eeri feparaet Tracf^

met hem mochten hebbengeflooten.

Enkundtghy-liedenu felven met defe opinie lief-k'

fetty dat de Wereldt defe manier van doen fouaenfii

voor een overtuygeyiHe bevjijs wjjer vieriger begeertk

tot Vrede} heeft oyt Trins of Stoet een Ambajfadei

gefondeu met riite?itie om te bekomen het geen d'An

bajfadeur niet totgemachtigt uaSy ofom tefluyten» of\:

ondertekeneny e?.' dat aen ee?t Trinsy daerfy mee in oorh

ujaren ? Het is op meerder redengfo'^ideert tegelooveiC

dat *tgeenUE. deedfl->chts vjas om tijdte 'ujinnenydav^

VE.foi ht in H ujc-rck tefrellen die dreigementen ten op

ficht van Vranckrijck » die dc Heer Boreel ons te voore

kad^e^evQih ^
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De Trms V4n Orangien» 541

}e Minifler van Brandenhurgh dee noyt eenige "oer-.

Jinge> dat hy hier mam om eemge openingen van

jde te doen ; ofte dat hy eenige andere conmiffte had

,

iotn ons t*inclineren tot de recommandatie van fijn

'er en Meefer te iviJlen gehoorgeven in ^tgeen hy ons

:cht voor-dragen. Hyquam hier toen d'Extraordi-

W j Ambajfadeur van fijn Doorluchtighfe Majefteyt

W aKoningvan Syf^/oAcn ae7iqua?n , in order om ons de

^ sdiatie van fijn Heer en Meejler oen te bieden, die

'vryjjil/igh omhelfden ; gsljjck oock eenpropofitie om
'JT haer voor-gedragen tot fiil-ftandt van Wapenen

:

'h kort daer aen , toenfyUE. hetfelfdc voordroegen

»

ft hetUE.raedfaemgeacht fiilcks volkome?itlijckte

rwerpen , en ivaert foo U^gh doende met het ver-

fen van een p/aets om van Vrede te handelen , dat er

iige Maenden mee deurgingen 3 fonder dat'eryet an-

rx te ivegegebracht iv'crdt , dan om uvj poinci te be-

men van de Stadt Keulen tot een by-een-komfle te

rhineeren: ivaer in eens zijnde , en onfe Vloot vacr-

ih om Zee te kiefen ., UE. ons de lueet deed een (iil-

indt van Wapenen ter Zee te vjtllen aennemen. Waer

ujy ons verplicht hielden fantivoorden , dat de Vre^

i<

in veel minder t'ijdt mochte vjerdengemaeckt 3 dan

i 'en over de termen van ee7i partiale opfchorttngc of
1 ^tljtant van Wapenen mocht kotnen t'accorderen hoe-

)el het ons een loofeflreeck toe fcheen te zijn , flechts

inventeert om de Ooren van ^tgemeene volck te betoo^

eren 3 en ons onnuttelïjck te doen verflijten alovfe toe-^

eltot (TEquipagie van onfe Vloot. Kort om 3 toen onfe

ti ioop-luyden inderdaedt door eenflilfla7it van Wapenen

ymrdeel mochten behalen, heeft het UE.volkoment-

L iff/^ afgejlagen , da7i flechts ingewdlight toe7i UE.
Lj^g/ dat uwe Trovintièn by den voortgang des Oorlogs

vchtelijck fchade mochten lijden.

De Minifiers van Spanjen hebben ons noyt eenige

y^mditien aengeboden 3 noch eenige andere dienfigedaen >

'^anomons in algemene termen te doen inefineeren tot

Y 3 gedacht
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J&W?» v/tn fijn Noon^heyt

gedachten van Vyede , i.i. ny dtijdt in der minnevm\%
aana/ncn. Nochte heeft onfe Neefde Prins van Orani,

Ons oit eenrge opening van Vre^egeJaen. IVy moeten \

fiiekjtlifl avöyeren dtit urp comporteyy^ent jegens Hem foT

hei voorleden J-Mr toe , geen fcer goet bemjs voa^ om O
doen 'u oven , dat ui»e tatentien om met Ons in eeng

corr' pondtntie te leven ^ reëlen finuarwaren: enho

Toy ongcTxulUgh waren om ons refentiment van fijn pub

ke btiif'geningh te doen ölijck^m , omfij^^e Vyandengeenm

leydirig te geven van acn hem meer qnaet te doen ; nie:

mm foo ira als degoede gentgentheft van V 1^^.^, pY^

lerende teg n de Lotivfieynfc party , hem opgedragen

die macht en authoriteyt inde Rcgeeringh , rvelcke /l

Voorfatenfoo welhadden verdient, hebben wy ons metm
der yver en kracht gefchickj om Vrede te mal'jn ; daer

vorder aengeport door het onverwachte fucces derïVape

te Ir. fde van de Alderchrifielïjrk^fte Koningh. Wy foi

^üoo^t AmbaffadeHrs extraordiniry aen hem om het Tr

iaet by te wonnen^ het welck^ de LoHveJieynfe part>

gehandhaeft hebben , rmt uytfiuytinge van Ons , by a

dat Ueaeughtenger.eretisheyt vamite ^rins fulcks ha

yptUen gedogm; aoch foo dra als men onfe Ambajfade

aldaer ter plaetfegewaer wiert , vertrochn de Gcdcpsét

denfonder haer meer te latenfien \
volgende dat fonda

teel M^x '^me , 7 welcl;^ U È. met den aenvang dcfes O
logs hadgcleyt , om ons door aüerley flreken af te fwidcr

omUacr van tiw voordcel te maken.

Watbelanght \J £. infinuatie onfer meeiJüighe cm

fen Neefden r'fins van Oranjcn ttytte roeyen en ter

neren y U E.isde ongerechtigheyd van die verwijting

noegfaem bekent , en daer U E.totKZVLEN op

Ujck^ klaegt aen de Mediareurs , dat wy al te yverigh

in V bevorderen vanfijne intereflenyfotid U E. onfe O^uit^

d^nen wiié'en doengeloven , dat w}' hem geengoet hertel^

dragen
'y en om dit ahuys goet temaken voeght U E.^-

^y.Jonier daer dc mmfie reden van tegeven ofte hebben^

0*
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De Trim van Orangien, 343

nfe ey[chtotKtK\\tu ftreckt tot omfloot'mgc der Gerefor-

neerde Religie , en ruine van onfe Neefs Huys. Wyen kon-

ten onfeaenmerkingen op defen BriefofteditMamfefi{Ly

Ö É .geformeert,met intentieomÜ i^.en ons Volck^ t'abn-

ftren , en gvwentelt in termen vantejpecl tot onfe Perfoon ,

tnfihoone woorden omtrent een Vrede) niet befiuyten,(onder

hyvotgingevantgeen dcohftinaetfte onder \] \i .behoorde

t'overtnygen\ op den [elfden tijdtwoH U E.öwj bewegen

tot het breken van om Woort en Trou , gedaen aen onfe Ge-

allieerden van geenfeparaet Traclaet m tegaem {J E.

^elt het voor eenfondament eet poin^datV ^-uw woort

aen den uwen gegeven.niet en kond brekenfonder 'J h. eere

U henken, abofü eere ü h.altijdt behoorde dierhaer

\ffzijn , doch d'onfe van weynigh oftegeen waerde by Ons.

'
'

;fderttiJJ'chen doet Vt.de handelingen van uwe Ge -

i^.jecrden tot Keulen ,
pajferenvoordefchaonfie enop-

chtfle die er mogen z.ijn ; en die van onfe Plenipotentiarif

n reprocherende voer ongemaniert en onoprecht Jeggendcy

/, niet tegenjiaende aluwpogen, wynoyt ncchyetsvan

mfe eerftt rigettr wilden laten vallen. Hier tn beroepen wy

ons op onfe Mediateuren felfs , die ingeen gebreecke fuUen

blijven -van ons recht te doen , met de werelt te laten weten ,

dat onfe gemelde Plenipotentiarijfen , ten mtnften d'eene

helft van htm ecrfte eyfch hebben laten vallen , daer d'uwe

haergeduurigh verfchoomlen van antwoord tegeven op ee-

nige derfelver, ten zy dat van de Vlag , waer mee fy haer

genegen toonden om ons in het toekomende te gratificeeren ,

doch infeer geltjcknamige termen, en diegeen acht fnHen

men op eenigh recht , dat wy in vcorledcne tijdt daer toe

hadden ; en dit is het eenige waer in U E .
getoont hebt de

minfle genegentheyt om ons toe tegeven , gedttf*re?2dede

gantfche loop van defe Nrgotiatie ; en hebbende niet wijders

bevordert inde openingen vanVrede, dieV feght ons

Wvoorgedragén te hebben door onfen Neef den Prins van

f Orangien , de Minifiers van Spanjen en Brandenburg,
'

tn door die van de Mediateuren felfs > daer van t^ 't d*t

Y4 Vit.
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Vorder
fchrij-

vens
van defc

3 44 I^aden vanfijn Hoogheyt

U E* in m> gemelde Brief niet een wordt van gewa}

maeckt ; handelen ie van de materie van Vreede m geh r

rale termen , om voor u [elven de reputatie daer van •

l?el{omen , en onsgeen een propofitie doende ^ dan om ons Vi

onfe Geallieerden tefcheyden: eendaeddie\J fc\ al teg

ringh acht vooreen Republtjckfi , maer óetaemlijckgen^

voor een Koningh.

Begeert U E.de Vreede met ernfi voort tefetten , fem
inplaets van opgepronckte e^xprej/ien , machten fonder vor

der uytjiel aen uwe Gedeputeerden tot Keulen ^ «
rechtmatige en gelijcke Artijckden nevens d'onfe oppapia

iejieüen : en dewerelt fal fien hoe veerdtgh dat -wy zij

om Qns daer na te fchtc\en , en te hervatten die refentimen

ten van vrientfchap en eftimatie , joelck^e de Koningen^ on

Voor/aten > uwen Staet altijd hebben toegedragen : en ae

U H. te doen blij!{en Uat wy oprecht z.ijn.

Uyt White-Hal den • 17E . goede Vriendt ,

November IÖ73. Carolus Res

WelckeBrief) hoewel vol abufive enongegron^
de ftellinffen ^ beneffens fcherpfteeckende venvij-

.

tingen ^ ae Staet evenwel niet onvoldaen heeft wil-

len laten ^ voorby gaende alle bittere fcherpheyt ^ erj

alleenigh haer tocgenc^entheyt tot de Vreede e

Vriendichap betoonende.

s I K^,
W^t eygentlijch^de reden is dat Vwe Majejleyt hee

bewogen om aen onstefchrijvenfulcl^en Brieft ah'

den Trompetter ^ die rvy aen U^v haddengefonden ^

onsheeftovergelevert Wegens Uwe Aiajejieyt engedateeri

is den November
^
tvetenwy niet: echter vinden wy

cnsfelven geobligeert Uwe Majefleyt te bedancJ^en voor

de Eert die defelve ons heeft believen te doen j En infon^^

derheyt J\Hnnen wy oocl\niet nalaten aen Uwe Majcjieyt

hek^t te maecJ^en ons leetwefen y wegens defelve te bevin^ ^^

den vanfoQ disavaatagieufen irthoiit V90r ons ^ endatdc -

Mini^ ^
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De Prins van Orangien . 34^
}M^trSy opdewtlh^e Uwe MayjleythttmtejievtrtYOH^

\n heeft g^fielt ^ tot nu toe haere k^ennifje hebben ge-

ïuych^tot het brengen van defaecl\en in dien fiant^gelijk^

Celve nu ':i^ijn^perfiiaderende U)*f Majejieytoocl^ fover^

, datfy defelve gefamentlycJ^weder indachtigh maecf^tén

r veel fdeck^n^ die Heien vertrouwden dat Uwe Mct^
leyt alfchoon hadde vergeeten y endedemlcf\efy in Con^
entie ml weten verre buytcn de waerheyt te zjyn^

DefeConfideratie^ S I H^E y hindert ons van particu^
rlijck^te beantwoordende voornaemflepoïn^en van den

riefj dieuwe Majefieyt acn onsheeft gejchreven ^ uyt

'eefevandat fulcksmochtegeven occafieaen de geënt/die

we Aiajefieyt albereyts tot onfe prdjudicie hebbengedif^
neert , van defaecl^en nochJlimmer te walden : JEnde ons

Iven nu begevende tot dat gene tvaer toe wy genootfaecl\t

ijngeweeji te hoornen y methetopjiellen van ons yintwoort
» het Aianifeji dat in Uwe Majefityts Naem gepubliceert

Soo fullen wy onsfelven dan hier mede vernoegen van
Uwe Majefi. te declareren^ dat, aifo wy in onjen Brieft

.Wydeeere hebben ^ehadt aen uwe Alajejleyt te fchrij-

tn, niet do ta6ïo hebben gefet ietwes y als waervan wy
^chtighfouden':{ijneenauthentijcl\e ende baerbltjckelijc"

eprenve te geven: foofullen ivy ons altoos gereet houden

tfelve aen uWe Aïajejieyt teproduceren y wanneer het de^

Ivefalgelieven eenige be^uame occafie daer toe te verlee-

en. JVyder^ydewyle Uape Ata)ejleyt (ivefende vangevoe^
n dat het I{apfort het welcl\e Uwe Minijhrs aen defelve

adden gcdaen ^feer oprecht was y ^ heefr gel\laeghtindes-^

jÊÊfs Parlament, wegens de onverwinnelijcke afk^eerigheyt

je ny [ouden toonen tot de V reede\ Ende dat het Huys
:cr Gemeente 5 volgens hare geivoonlycke fi^ijsheyt ende

joorfichtigheyt gelieft heeft haer 'jugement d^tnaengaen^

Ie tefiaken ^ ende daer door ons be^uame gelegerthejdt te

\evenvan onfe onnofelhejt volkomen in't licht te kunneü
figen y ende publtjcl\el^cf\er aenyder een beleent te ma^
de onwederipreecJ\eljcl\e ftnceriteyt van onfe intentie^

Soo hebben n>y geoordeeltonfe fchuldige plicht tewefen defc

hier noch hy te voegen
y
opdatuwe Majefieyt^ ende alle

^we l^nincl\Yych^n mogen befpeuren ^ dat wy niet gene-

n Zjyn te fjpreeiken van eenVreede
, fonder een ware in--

X 5 t^ntit
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5 4^ Daden va??fijif Hoogbeyt

unth dien aengaende (g^lijc\v?y echter daertnede

befchuldhjn : j Ende dat ivy verre z^ijn van orjrfel

v

exprejfereh in generale temen ^
[onder eygemlijck^fpei

open ari van cnfe goede intentie te doen. IV^y %ij

gereedt^ ^ommcllJive Atajefej/tte 'ver) icuwenhet^i

taet dat met ons isgemaecl\l tot Hred^ lenjare ï

thdeeenk^Uerder uytle'^ginge tedoenvan het i

kelyfprtk^ende tpcgenshei firijcf^en van de P^U^ge
, in^

h^r voeden dattr voor het toekomende dieru ^

geen difp aft meer overighfal blijven ^ ende hetj. l

te reg:ilcren jhidcr ee^iijc ambiguneyt: Ende vo

^eelalsdatTraBaet by \'hve AfajeficytgehoudHKisge:

te wefen foo rechtvaerdigh ende s,qtiitabeL y dat het

volgendejaren uipe A/ajeJ}eyt occafie heeft gegeven ,

aenuiste betoonen des te meerder teecl\encn vanbene'^

lentie ende ^oede inc.inatie y en dat ghy met onszy)tget^}

den in cennaeuwer alliantie alsoytte vooren: Soopro^\

veren wy nu datftlvc TraSraetals een vajlfondament aÉI<

eenflercl^e enc.e dtmrakele f^rede , ende hoopen wy dat «Él

Afajefe t ons de\]elfsvrie7ufchap niet enfal willen rcfu\^

ren^ op de felve conditiën^ de'^elc}\eby ufelverhicr

H/oorers Zjyn geapprobetrt te meer ydeivijl het interefi ci\

Proteflantfthe K^eligie
,
endeveelegelegenthcdenrej^eti^

fuelijck^relaterende totdeprofperiteyt van beyde Natie'y

ons behoortaenwederZjy den te obligercn des te ecrderrm

den anderen rveder te vereenigen , Daer-cn- bovenfi(\
dey dat fmmige Jïrack^hebben getracht titpe Aïajefey^^.

perftiadeeren . dat wy 07ife Tra&aten hebben gevioieer"^

endeverfcheydeonrechtveerdigefaecf^enhebbengecomm^.

teert , van de tvelck^e ghy fatisfafïie begeert : Zoo l^ijn A^

bereytfonder eenigh tijtflel Jfmbaffadenrs aen ntve A/tJ

jefieyt te [enden
^
omdefelve van de wacrhcytteifiform^^

ren met minder ombragie als eyge?Jtli]cJ\gefchiet is by ot;:^

Vyanden y ende voor uvpe Majefteyt te treden in een i

minatie van alle verbreech^nig daer wy mee geblam

werden^ met een folemriele belofte or>i ie repareeren ah^

veronge (ijdringen endeinymen dewelckeime AIaje(ïei\

ófte deJJ^elfs onderdanen van ons ofte oftfe Officiers t^ede"^'

hctvoorl^ydeTra&aet van Breda ^ tot hetbcginva
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Dtf Prins van Orangicn. 347

n Oorlog foudett mokert hebben oHtfangenofte aengedaen

^fen. Eyde opdat difputeeringe dien aengaende ntet en

me retardeercn het (hytenvaneenl^reede ,
dativyfoo

ntrialijck^fvenfchen ,'ende dewel(}\efoo nootfaeckelych^is

ot htt mlvaren -van het Chripndom ; foo bieden iVy

Jm Majeftejt tot des te meerder [ecuriteyt den de gn-

trantie van ore geal/ieerd.'n , tot exaHe en funFtuelt

uerkpmïnge der Beloften , dieWy by dejen aen Un>e Ma-

\tfteytdoen, ende hetml'\e oock^confenteeren dat nto-

Itwerden geftelt'm hei Traliaet dat' er geflootenfal iver-

den , om hetfelve foo veelteautentijck^r te mAeck^en.

Eyndelyck,, ommeJJn>e Aïaje(leyt volk^omentltjck^tebe-

ttonen dè fonderlinge eftime die JVy hebben 'uoor

mieKtfchap , foo préifenteeren iv)by defen, de refltttttie

i/<ï» l>Iieu\v-Nederldnd , ende van alle d'andere Plaetfen

tnColonieny die door onfelVapenen ,
geduurende den

genivoordiien Oorlogh , hy ons gewonnen z^yri \
vertrOJi-

wende datlJive Ma]elhyt nietfal ^villen reftifercn fich re-

Ópro(\uelyc\te engageeren tot de refiiintie aenons uan de

taanden 'en Forten die d'Vmvanonx mogen hebben geno-

men.

Maer dewyle Uwe Majefleyt boven alfchynt te kjagen^

dat xvy dejelve (eer hebben geoffendeert in de propofive die

' pydoen, vandefèlvete fepareren van defjelf Gealheer-

' den, aen de ivelckcghy beloofi hebt nietfonderhaer-luy-

den te tracleeren, en 'als wy het onderiuffchenaennemen

' ^oor een fondamenteelfoihB ^dativy dan oocl\moeten ach-

tervolgen het engagement 't WcUh^wy met d'onfe hebbtn

; gemaeckt , fjiider onfe eer te injurieren , als of\J\\)e AJci -

jejieyt de fjne minderfmde behooren te refpeBeeren \
JVy

biddenUrve Aïajejieytte mllen confidereren ,
dat*er een

groote differentie is tujfchen \Jw ende Óns engagement , foo

jvel als in de conduite van die geene aen de'CQekke wy geai-

lieert zjyn

! JEndeUwe Alajefteytmagh met foo veel rechtvaerdig-

heyt alsglorie , extingnere» een vuur dat albereyts verder

"(l
isverfpreyt,alsin'teerjlgedacht was : Alfoo wy onfe Ge~

.1^' aliieerden niet kannen abandoneerenfonder de grootfle on-

s»"^ danckbaerheyt ende ruine van Europa ,
endeby gevolgb

van ons eygen. Opdietijdt doen\]we Ma'jefieyt tradtin
r?^ een
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54? Daden van fijn Hooghejt

ttn yerbondtmet onfe yeinden
, foofcheenen deftlvtg^-

ander ooghmerck^te hebben ^ a sonje Hjbubiijcl^te ruh^

ren; Nu ter tijdt is den Oorlogh generael , ende deSpai^

fche Nederlanden (totprdfervatie van detpeicke uweM
jefieyt altoos foo Zfcelyversheeft getoont , ^participeet

daer inoock^ niet minder alswy > en alfoo doet mede

grootfiegedeelte van hetl^yferrijck^^

^ende andere zjyde heeft \Jwe Ma^efleyt foo veelv

minder reden in U«? vorige Alliantie tecontinueren^ xp4C

tiwe Geallieerden z^yndie genegeweefi ^
dervlcl\e de

ture van defen Oorlogh hebben verandert , ende on

Vrhndengeingageert hunfoo veel te eerder in ons fave*
te verklaren. Syne Keyferiijcke Majefteyt ende den doo^

luchtigjien Konjnck van Spanjcn^ hebbende nietlang^

kunnen verdragen de hofliliteyten j derve!cl\e deFranfi^

pleegden in alle de Nederlanden , ende in verfcheyde Pr
vintien van het I{eyferrijcl\ , in het tpelckefj haer alberey^

Mee^er hadden gemxecJ^t van een £leflorale plaets , mau

[onder te treden tot de onderfoeckjnge van de ajfairen ^ ei

deh et niet noodigh oordeelende ons felven te dienenml

verfcheyde argumenten van die nature , foo heeft un

Afajefieyt maer te veel redenen om een Geallieerde tevev

laten y die in defen Oorlogh niet anders heeft gefocht a

fijn eygen voordeel , ende de welck^e in faecJ\en van groot

importantie niet minder ter herten heeft genomen als hè

Jntereji van Uipe Majefieyt ^ dat wy maer nietflimme

f^gg^^^^ ^nde indienuwe Majejleytdaer noch inhetminft

aen trvyffelt ^foo laetuwe Majejieytjtchfelven nietcontem

teren mei net gene dat de franiè Parcilajicn uw eygentlijci

diets makken y maer laet datgene wel mrden ge éxamineeri

het welck^ voorleden aer tot U/trccIu toasgepajfeerttujt

fchen de frMiiQ inv,{[n'^_,ende onfè Gedeoiitccrdens
, fbi

fult gh : h^unnen bcfpeurende [inceriteyt der Proceduurer.

van uwe Geallieerden ; Hetisfeecker genoegh urvtecon-^^

vinceeren , ind en ghy maer leeft de Propofitieny die rf« 1

Franfentoen ter tijdtaenonshcbbengedaeny indevpelch^
'

ghy niet een eenigh ipoort k^im vinden , datum Majejle),

raecl^t. Ende terwijl dat onfe andere Gedeputeerden
Hamptoncourr wierden opgehouden^fonder datghy gelief 'k

de audiëntie aenhaerluyden te verleenen , foo wildenfy\
^

lujdet^
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De Prins van Oranmn. 349

f
den tot Vytrecht hebben.dat wy fouden hebbengemaeckt

degeflooten een Traciaet , fonder inclufie van Vwe Ma-

(Ityt. Ende om ons des te meer daer toe te conftringeren ,

verklaerdenfy men ons, dat indien wy niet en accordeerden

'men den tijd van vijfdagen ,
wegens al datfy doenmaels

imonseyfchten. datfy-luyden alsdan vedernieuwepre-

nfien fmden maecken. Wyfouden behalven defe nochwl
ftrfchevde andere ouvertures kannen produceren y dieaen

»s zeiert die tijdt zimgedaen , waer in van uwe Maje-

kyt noch alfooweynigh wert gementiorteert \ maerfchoort

At dte manier van doen niet eygentlijck^publicq-toasge-^

naeckt , en echter waer is , foofuUen wy hier op niet blijven

|«», enfullen ons felven vergenoegen met dejonghfteproef

•jan de obligatie , die uwe Majeficj' heeft aen desfelfs GeaU

'Uerden , en met uw in confideratte tegeven wat eygentlijck

'"igepajfeert tn de Zee-battailles » waer afwygeen anderge-

*u'fgemffemchte jugement begeeren ,
danvandiegeenedie

}et Commandtment hebben gehad over de Vlooten van uwe

Maje/iryi, als mifde al Je refi van de Officieren en Soldaten-,

.Maerons aengaende ,
dtwij'eonfe Geallieerden heelanders

J. ,• thebbengehandtU , foo zijn wy eenfdeels aen hun- Ih)denfoo-

danig verobltgeert , dat wyfalckj nietgenoeg kunnen expref-

'feren, ende aen de andere zijde ziytwy door een indifpeYffa-

\hU neceffite t^met haer-luyden oockgetreden in een Verbont^

^Adat iafonderheydt oock tot het welvatenvangeheel Enropa

"
'isfiteckenue.

Ende tenlaetfien , gelijckwi albereyts hebben gefeydt >

»«' eo kunnen ons van haer luycien met fepareren fonder on-

fedefiruóiie, ende het hn-zarderen vanhetwel wefenvan

*tChri(ienrijc\: 1 we Majefte^t behoort fich niet te ver-

wonderen t dat wy Ktet kü^^^en confenteeren tot het breeeken

Van ons (Voert, nochte hef qualtjc\ te nemen ^ dat wy aen

Uwe Majejieyt proponerende achter volginge van dejfelfs

Waare Intereft , endahet nemen van een Re/olutie , diefoo

Wel honorabel mae rechtvaerdig is , als profitabel voor Uw

f I ]i9mnckjrijck ende Hai^uuren zal zijn.

W' Hier
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5^0 Dadc'i vanftjn JJooffheyt

FJhr r^ullen ipy dan noch byvoegen , dat een fdYtl

Trafiaet isfoo-oeeL te nootfteck^elyck^cr ende rechtva>

ger j als de Conferentien tot CeuUn
,

dejvelck^e abj^

fiil 'fiaen, door de fienke opiftiatre Kefujeringe ^
yranckryck^ .al eenige MaendengeUden ,

wegenshetyi^

leneftvan de geretjuireerde Pafpoorten voor de Mim '

vAn den Hertog v.ui Loraine , cc» van onfe Geallieer

inde hetconfenteeren^ dat defelvefoude mogen rverden

genomen, ah een getnterejfeert Perfoon in hetTr

vanf^rede.
, //u.

Dit UyS IKE , het gene «7 dienf:igh geacht hebbm

refrefeKteren ende ojfereren aen Uipc Majefieyt totbe,

woordinge van het firincipaeljie der inhoudt van

Aitffive : Ende hier mede hoopen zpy , dat hoe wey

^ejieBie Ulfe R.ajejfeyt hierop ool\fal mae]\en, dej^

echter rvel z^al tvillen bekenneHidxt er fnet recht niets tif»
^

van ons k^nn werden ge e^fcht ; enzJjti ivy oocknietgé^

gen tegelooven, dat. Uive Majejiejttfondermotfaeckelip .

heyt ofte profi]t ftl willen contmuaen in hetfavorife^

njande Franfe iVafenen , niei alleer tegen ons , maer*

jegens andere uwe oudfie Gcah'iezrden ^ de \^elcl\egeau

geert ^(ijn onfe Pariye te k^iefen , ofte dat ghy noch lam '

wilt ingevaer fieilen de prefervatie van Europa , endif

Protefhntfche IV H^y[uilen dan met groote im
tt^k verTvachten4tive Alajepeytsrcfilutie , aen dew^-

kede gerujiheyt en^U voorjpoet vanfoo veele Natie

pendeert» End(ondertu([chenbiddemvy Godt,

S I K.E,&c
Hagc den December , 1 773

Alboewci lijn üüo^ney t met fijn perfoon

tegenwoordigh bevonden wierd , lici men eve»'

wel niet naer hier te Lande alle behoorli jcke to>

verficlit te nemen , en in fijneri mem alle vc^

ey fchte tucht te behartigen. Een K^rel de la Lar

de , en Franfch-man van geboorte , doch ondc^

daen van defen Staet, had met de Franfchen, or«

ireni het overgacn van Naerden, gedurige ond*

handel ingc gehouden j en dcfe , na dat de S
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De Vrinsvan OrAnnen, 351

wctlcr gewonnen was , gevangen genomen

),-nde, is by den Krijghsraedc voor een verrader straf

laerc, en indeboeievan 60000 guldens, en over ia

iifenvan het gerecht vcrwefcn , endaeren-

Tven voor eeuwigh uyc de Vereenighde Neder-

Jaden gebannen. Oock is in den Haegh de Heet

Éais Francais , Baron de Grifperre , gewefcn Co- Dc Bi-

Jocitc voet, veroordeelt opentlijck onthalft te
J?"^^^.

leerden, om dathy een valfche procuratie gepaf- icon"'
;, feer veel Monepayen onderhouden, ande- hoofr«

in Soldaten afgeleyt , alle de ampten van fijn

>iment door Maeckelaers verkocht, veel an-

t foules en fnode ftuckcn bedreven en dai hy
ïceren van Hollandt wel fou bedriegen , van

jgegeven had : welcke fijn vcroordeelinge van

"in Groef van iValdeck,, foo verre gematighi cn

^bracht is » dat men hem op de gevangen poort,

%avondts inftilrcfoude onthalfen, en fijn li-

ïjlem aen fijne Vrienden, om tcraerden gedaen

izijn , gegeven worden, het welcke oock op den

"^defer Maent , in de Examinatie Kamer, in te-

Iwoordigheyt van die van het Gerecht , by
^tts-licht uytgevoert is geworden. De Colo-

[jjel Stecke , die op het overgaen van Deventer vaa

^fenBiflchop vanMunfter gevanckelijckgebou-

ho is geworden , en eyndeÜjck uyt fijn detentie

Wfltkomen , in Vrieflandt geraeckt, en aldacraen-

fijehoudenis, wierdt numede, onder de toefichc

fjfalh een Sergeant naer den Haege gebracht , om
|{»egen het overgeven van de felve Stadt, fijn ver-

Hntwoordingh te doen.

Wy fullen den Prins van Orangien vorder op
'

i tocht volgen » en foo een bcfluyt van 't |aer

in maken. Defc hield fich een weynigh by DePnuo

öeil ftil, tot dat hy , cm fich met dc Kcyi'er- ^=
"

'

icn te vcrvocgenAveder opgcbroocken is^maer
"

|l6 het voortirecken vand hy cp den 2. Novem-
ber t

35

:in>T

tigiit

Umeü.
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j J 1 Daden vanfijn Hooghejt

ber, eenigen tegenftandc van die van bet Su^

ken Rijnbach , daer de Borgerye ttiet eenige

daten en Boeren verfterckt , weer boden , enj

binnen twee Capiteynen in het Leger doodt

N O- fchofoten hebben. Waer op fijne Hoogheyt t|

VBM. Regimenten Dragonders beeft geconimandj

)t B R. oro die Plaetfe te beftormen, die defelve aenge

en baeft vcrmeeftert bebben , brengende daei

les om wat in bet geweer was , dat men oordoft

tot een getal van twee of dry bondertgekoi

te zijn^ een quaet dat fich defc quaetacrdigc
"

gers felfs op hun eygen hals hebben gehaeJt.

dat fijn Hoogheyt hier den Heer van Vakk^nhi

die den aenval had aengevoert , aldaer tot C(
mandeur hadde gcftelt , en hem ordere gege^

dePlaeis foo veel als doenlijckwas ievertt<

ken , maecktc hy fich weder aen de tocht.

Op den darden van November, waren ö<

ccnige voor-troepen van bet Keyferlijcke Lej

by Duyts, recht over Keulen
,
gekomen; mae

Borgers flooten de Keetens, en fchootcn dappl

lijck op de Keyferfchen, onder bet luyden vu

de alarm kloek , waer door de Luytenant Qo\\
nel Schadé, die in Keulfchen dienft , daer omti
met fijn Compagnie Paerden gereedi ftond

,

Prins ^tlkm van Furjienburgh naer Weft-pbalei

Doytz geleydcn , toefchoot , om die van Duytz by ft^

hy de doen , maer te kort, foo datter fijn meefte ir<

^hen gebleven is , en hy felfs doodelijck gequetft

,

vcrmee- otandaert genomen , en de Plaets vermeef
•ieit« wierd ^ die dc Keylèrfchen fcer vlytiglijck zee

verfterckt hebben.

Sijn Hoogheyt dan 4 naer het véroveren
Rijnbach. trock op den 3. November over
Ar-ftroom by Lyntz , en vervoegde fich, luflchd

Lyntz enAndernach, met een gedeelte van

Keyferlijcke Leger, zijnde op dieafelven d^
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De Prins van Orangien,

. Schepen mtt Keyfcifchen, onderden Prins

enden Grave van Stanefibergb y by Bonaen-

biijvcnUehet mecfte gros noch by Cc-
'

^'zic VC' 'ide M^chicn trocktin clan

e uiijju i.a.:r benc.ua,• en floegen fich op den

',ucn , voor de Siadr Bon neder , nemende fijn

i>h':yit fijn quanier onder en beneden dc

Hl het Klooiter Graen, H^ijr.dorfna de Kcul-

kant » en den Heer Graeve^fc Mantetuculi,

nencl van des Keyiers Leger, boven de Stad,

-et Klooftervan het Heyli^^e Kruys , en de

e d' ' " 'ar , OverÜevande Spaenfche In-

erye. i Kcdenigh in het midden. Die van

hrbbcn daer op het fchoone Kloofter Diei-

. cn andere aenfienlijcke Geftichten , die

te na ftonden , in den brandt geftooeken, om
alfoo in te beter ftaet van verweeringe te ftel-

, bchalven goede hoope vanonifet, opeen
^cke Vcftingc, en een befetiingh van over de

Dö Man , ttout en moedigh zijnde. Soo haeft

Leger voor Bon in ordere was.heeft men aen-

lonis , niet legenftaendehetfterckfcbieten van

Üe van binnen , de Trencbeen doen openen , en

Vöoits de Batteryen opgeworpen,zijnde de loop-

graven op den 8. defer Maent, al tot op 50 fcbre-

den van de Veft genaerdert, Debelegerdenhad-
^' den op den 7. al een uytval , doch tot bun fchade,

gcdaen , maer volharden evenwel in bun volftan-

dige regenweer, op hoope vanontfet te fiillen

worden , daer Turenne en Luxemhmgb fich fchee-

yHn toe te verveerdigen , maer quamen niet te

^Porfchijn : alleen de Marfchalck de Humietes,

fcheen iets te willen ondernemen. Defe quam op
den eerften defer door Maeftricht, en op den 3-

•by Gulick, , van waer hy een exprelTen aen den

;

'Hariogb dc Chaulnes , tot Keulen , fand , om hem
^t^ïan fijn aenkomfte le berichten , en dat by ncch

Z . een

ilC! 1'.;-
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^4 Daden vanJijn Hoogheyt

eenrenfort van Lwjcewittr^fe verwachte, omd
mede de Deireynen van (i)n Hoogheyt te trav

fecrcn , en verhinderen. Oie oock » wanneer

die ontfanjren badt, onder het beleydt van

GuvQ deChoifeul , metc} of loooo Paerden

,

den 6. lOt Berchem gekomen is. Maer kome

te vermercken dat fi)n pogen te vergeefs fou zi

dewijl fijn Hoogheyt alle nachten metü)n R
lery opgefeien ,

op hem wachten , heeft hy fiïy

vergcnof^ght op den achtften alleenighden HéJ
de Silveftre, met honden Ruytcrs en acht Offic>it

ren gelondcn , omln de Scadt te geraecken , ^
fich voor Lorrainen uytgevendc , als gefoncj"

om de wacht af te lolTen , hetgeluck hadden, ^

T)c Hu- binnen dc Stadt te geraecken ; maer noch i fo i

niictc dere,daer mede op iiyt zijnde,wierden ontded

dc s*Iad
^" ^^^^ gehouwen ,

ofgevangen ; wï

tcvet- over d'Htfwierc fiendedaer niet op te doen

,

gcefs ftont weder naerNuyts geweecken is , van wi
t ondet- hyeen deel van fijn troepen naer MaeftrichiJ

gefonden heeft, en felve met dry Efqaadrons,!

hy van de Cboifiul ontfangen had , niet de H\
landfche Conqueftengetrocken is. 1

Ondertuflchcn begoft het werck voor Bon f

degen aen te gaen , men begoft van de Battery]

dapper op de Stadt te^fpeelen , en den volgendj

dagh , zijnde den negenden , feer metGrauan
daer in te werpen , fpoedigende fich foo feer

de Approchien , dat fijn Hoogheyt al op den

toe op weynigh paflen, en de Keyferfchco

dicht onder dc Wallen gekomen waren , foo

^.^j.. fe van het Gcfchut van binnen weynigh m„
door befchadight konden werden , ende op den el»

den over al tot op de kant van de grachten qu^

men; waeropdes avonts een Ravelijn voor c

Keulfche Poort door fijn Hoogheyt beftormtic

vermeefteri wierdt , cn voorts ailes toegerec:

lïjn

Hoog-
heyt
gewon
ncii.
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Ve Prins van Orangien . 3 f y

11 den volgenden nacht een algemeene ftorm op ^^Hct

f Stade te doen , wacr toe de Kcy ferfche aen dc

fooge zijde, al twee Mijnen vaerdigh hadden. vanB

laer de Belegerde hier van verkiindight, en buy-

hoope van onifct zijnde , hebben op den 12.

de Ch leecken van Par*

on.

lementeren geüagen, en voorts gecapittuleert,

i loo dat noch dien avondt een Pooit aen de Key-

i ferfche overgegeven is geworden. Alfoouierdc

1 dele Stadt mei verdragh opgegeven, nadaide-

j felve maer dry, of nauwelijcks vier dagen be-

X 2 fcboo-
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Dadenvmftjn Hoo^heyt

fchoóten was geweeft. In welck belegb veel VJ

die van binnen zijn gelbeuvelt, maer wel cuifcht

de dry en vier hondert van buyten , meett Ho^
lan. aenftbe Soldaten , ler oorfaei

-vande gc ;e aenvallen die'er pedaen ziji

. onder deu cicKe mede de Graef van Kffningsman

de jonc;e Grave van Schellaert , en andere Officil

ren zijn geweeft. Op den 1 3 des morgens is b|

Guarnifoen , met twee Stuckjes en Bagagie u]

gcirocken , hielden (ich dien nacht tot Brueil , (

wierden den volgenden dagh met 400 Paerd^

tot N uy ts gebracht. De Key ferlijcke befeitinj

ïsierftoni naer het ontledigen , daer binnen g
trocken , alwaerfe behalven 80. metale Stucket

een fchoone menighte van andere Artillery

voorraedt vonden.

Op den 14. quam de Marquis deGrana dzi

binnen, nemende lïjn verblijf in des Biffchop

Afrocht van Straetsburghs Logement , alwacr by den Pri"

van fijn Qran^ien , en den Graef de Montecuculi tretf*

lijck onthaelt, en vordets de vcrfterckingh vr
de Plaets neerftighiïjck bcforght heeft.

Wanneet fijn Hoogheyt de Princc van Orai»

gien
,
op den ly. defer Maent , fijn Leger in voh

flagh-ordere, aende Heeren Holiandfche Plen3

potentiarifen geioont badde , is by dien volgert

den da^h opgebroocken , en weder naer benede!

getrocken , hebbende dien dagh een Keyferlijq

ke partye afgefonden om het Kafteel van Brue>

te bemachtigen , dar fich Tonder tegenweer ovec

gaf , alleen met 80. Franfchen befet zijnde. Ees!

andere paftye Keyferfchennyt Bon , ih 2. Sch<f

penmer planckeiïbcdeckt , uytireckende , hee

des morgens vroegh de Gierbrugge van den Bil

fchop / nujais een Uytlegger met Gefchur vooic

fien, voor Keulen leggende, vetraft , en naer Bo<

opgevoert , alwaercen gedeelte van bet Key(eir

iijckl

Bruci

hemacli

liglit.
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De Prins van Orangien . 5 j 7

lijcke Leger over de brugge gctrocken is , en acn

de eene zijde, gelijck iïjnHoogheyi aen de an-

dere zijde van den Rhijn aftoogh , waer door de

Rhijn-fteden geheel ongerutt wierden , vrelcnde

of bet hun beurt worden foiide; maer zijnde hec

fluyt niet verder als toe verfeeckeringh van hec

uyien-Stift , zijn de Keyferfchen weder na Bon

keert , en fijn Hoogheyt van den Rhijn nacr de
^^^^

aes getrocken. Dien vo'genden dagh trocken
„jj/^p

le Keyferfchen voor Lcchnits, en de Prins voor Keipe.»

plcrpen , van welcke de eerfte noch korts te voo- vermec-

ren 200 Franlchen ingekregen hebbende , fich ter

V. ere ftclden ; maer als'cr op den avondt een

i (Te inde Wallen van het Kafteel gefchooten

u .crd , hebben fich de belettelingen op difcretie

overgegeven > gelijck mede die van Kerpen den

volgenden dagh gedaen hebben ; en zijnde bey-

1 de de Kafteelen met befettinge voorfien , heeft

i^iltfjn Hooghevt fijn marfch na Dueren voorigefet,

Tvan welcke PJaets hy fich mede verfeeckert heeft;

waer na hy fijn Volckeenige dagen door het Gu-
licker-landt verfpreyi en verver (chi hoeft : van

. waer hy op het laeifte der Macnt by Roermon-

de gekomen, en aldaer de Male overgetrocken is.

1 De vrucht van defen optocht was het verlaten

van veel Steden , alfoo de Franlchen door de

leyferfche optocht . hunne Wapenen beter om
loogh , als in Holland , dacr niet meer voor hen

,je doen was , van nooden hadden* Woerden ge-

voelde ten cerften daer het gevolgh af, daer de

tfranfchenhun bagagie packende, dcVeftingen

^en deelen verwoeftende , eenige Bolwercken

,

Poorten , en het Kafteel ondermijnende, en de

Stadt met plonderingedreygende , aleer fy noch

uyttrocken, de Borgery een brandtfchattinge van

16000 guldens, de helft gerecdt, en de andere

helft binnen fecckeren befteldentijdite betalen,

Z 3 afge-

II"
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Wocr- parft hebben ;
gaende daer op voort met de Bu

den ver. tcn-werkcn te vernielen, de Faliffaden en Siot

palen uyt te rucken , dcwclckede Borgers no

voor leoo guldens hebben afjpteknchi. AlTo

ben fy op den 4. Otftober , 12 Itucken (

nevens hun Ma^afijn en Bagagie, onder lch

geleyde ,
naerUyirechigelonden.

Waerop de Heer Grave van iValdeck^ de M
joor Generacl Fariaux , met eenige Regimente

omcrent Woerden gelondcn , daerle op den

aenquamcn » zijnde de Luytenani Coionel Bore

opiecogniiie voor uyt gelonden, die op den

een voordeelige fchermuilH met de Franfcbe

hadde . daer wel van den Vy and , maer gee

van de Sraalche doodt bleven. Op den 9. is b

geheel Guarni(oen naer Uyttechi vertrocken

londer eenige ongeregehhcyi te bfdri)venidanc

heb de goede orderc van den gewefen Gouver'

neur Maguelini , nemende voor de overige 800

guldens hunne Gijlelacrs mede, metdewelc'

fy noch dien felven avondt tot Uyirechtgek

men zijn , metcenen het Huys te Harmclen ve

Jaten hebbende.

Hier op is de Heer VatUux , met de Coionel

:

len Thouars en Larrain , benertens hunne troepeni

in Woerden getrockcn , daerfe de Stetckien nocl

minder befchadighc vonden als fy verwacht had

den ; oock een Mijne onder een üol werck, voo.

het aengaen van de felve, gcluckigblijck onrdeck.

hebben , waer over van wegen de Staet order«

• gefondcn is , om alles wederom te hermaccken:

en tot meerder verfeeckeringh op het Huys xi

Harmeien » een befcttirjgh van 500 Mannen ge*;

leght is.

Harderw^ijck ftondt nu oock verlaten te wor-i

den . we) cke Stadt wel ten darde verbrand, en ge^i

heel gedemantelecrt i twee Poorten aldaer opge^
blafen:

I
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Ve Prins van Orangien » 359

Üfcn zijn geworden, foo datfe niet anders als Hard«.

-nopen Vlek gebleven is. liooo Guldens wier-
^^J^^.

ca de Borgers nocb vooreen brandilchattinge ter.

fecëyfcht maer alfpo de incefte Inwoonde-

ooinamentlijck de vermogende , uyt de Staas.

eken waren.hebbcn de Fran(chen geen loe-

a^Mge, nocb genoeghfamc Gyfelaers konnen

gen, en zijn, alfoofe fichin dieopene Placis

langer vertrouden , op den vierden van No-
ber naer Aernhem vertrocken, nocb man-

op het Huys den ouden Allert latende , om
.overige taxatie , en de geeyfchiebrandfchat-

in te vorderen. Waer op den fevende defer

nt , ifo Mannen te waier binnen de Stadt

:omen zijn, die het voornoemde Huys heb-

,1 .aengeiaft en vermeeftert, blijvende 12. vaii

.Vyanden dood : waer op deStaeifche weder

Tugge keerden ; en alfoo is defe Stadt mede vaa

.aer lattige Gaften verloft : daTV is acnftonts we-

der Staten befettinge in gekomen , en ordere ge-

ftelt om de Veftingen te herttellen ; maer alfoo

men oordeelde dat de Plaets van foo veel belang

niet was, om defe fware onkoften daer aen te han-

gen , is beflooten defelve wederom te verlaten ;

maer de Borgers hebbenfe rontfom met Paliffa-

den voorfien , en een Borftweringh opgeworpen

,

om voor ftioopers bevrijdt te zijn. Bommel was Bom-

de naefte j daer de Franfchen wel 14. dagen beHg j^^^]^^""

waren met de Streckten neder te werpen , daer de

Borgers gedwongen wierdan aen re helpen. Alle

bet Gelcbat , Attiliery ,
oorloghs en levens voor-

raedi, wierd te water opgevoert ^ maer een Schip

met het voornaemfte Gelcbut, wierdt van den

Schippet felfs in de grondt geboort , en hy berg-

de fich op den U ytlegger van de Siaer. De Bor-

gers waren met hen op ^6000 guldens verdragen,

van dewelcke de eene helft gercet , en de andere

Z 4 helft

f

im
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360 Dtdenv^r.

helft op dsv^h betlelt fou wcrdc.

O iiede nani^n : waer op ly op den

i^jovembris , nadacfc voor de midd2^>h ilcn

hn ' gehoort ' s miti uylj^etrocl

zij II , Komciide Uï^ve Jeh.

verla-

ten.

daghs ten dry uurcn , dacr met iij • v

daerhybennedenoch roolecrnietvu

vandt » als by fich fel ven badt ingebeeld
^
dry v

de voornacmfte Mijnen \^ ircn nkü acngegaet;

in weJckers eene nr n brandende lonte gji

vonden Dc^uet ordere om de dr'

gcfprongenc t'oorten , c mdcre verwo
Vcftingen weder tc herücii-.ii.

Crcvc- Crevecoeiu kondc fonder Rnrrmel niet bl

flaen»maer moft dienvolgens rr rlnren wov
den ; het Guarnifoen was ni^

de Plaets te flechteti , wierpen detbaiven aile*

de Borft\}||ringen in de Gracht ; en alfooJcr ge<9;

Borgcrs in waren om brandtfcbattingh at 10 e;*

fchen , Tonden fy nacrden Bolch , om 5000 F)

ftolciten, indien fy de Kcrck en het Huy^ v?

den Commandeur wilden behouden : roa^

Gouverneur Kjrp^trick. commandeerde f . Ma-,

uyc ieder Vaendel, merfchop en fpade naer Em
pél, om fich daer tr poftcten, en dc Frajifcher

den uyttocht IC vcrhindt ren : op de wel cke diï:

van de Schanis op den 8 een uytval deden ; mae
alloo de Sraetfche alreers bcg'aven, en niet Go
fchut voorfien waren , wierHen i'y (botlanigh ontn

haelc darter wel 60. op de f laeis bleven • maer d:

FranlTen vermecfterden den lTytle):ger van Ca^
ptteyn Haren, dievaft gcratv ibecken dae^

naer een Dijck deur , waer dou. ncn die van Ein "-

pel niet meer hinderen konden ^ en bun meeftë
bagagie (rhef^n opgefonden hebbende, ftarc-'

ken den braadt in de Huvfen . doch dii

meeft vaa leUs uy rgingh , en irocken foo nacr dt.

Grael.
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ïraef, verbrandende onderwegen den Kcrck van

.mpei , daer het Volck nu weder van dacn nacr

en Bofch getrocken was.

ü ytrechc (ag nu ook hoop om van dele Gatten

\l te worden y alwaer Stoupa , den 11. No-
'ligc van de Regeerders bekent maek-

.fien daer foo veel quaetwilÜge.en tot

, , ... ers gencgeuc waren, hy wel orderc

«gp den KoniRck hadde te verireckcn, maer oock

[f'in de Sradt le pionderen en te verbranden; maer

chien fien of fy met den Intendant konden

crüiagen, fy üeldcn wel hun onvermogen en

lechr credit voor » maer niets mocht helpen, daer

I.

nolt geld 7ijn , of des Koninghs laltginghaen.

t tt'; over die van deStadi du volgende hebben

c gevonden te publiceren en aen te flaen.

ILfoo
de flter Intendant jegenwoordig voor den af-

» kpop van htêverbranden defer Stadt hoven den doo-

*tn vollen Taux , ncch eyfcht alleen vande Stadt van

tutrecht viffmaelhondertduyfent guldens, foo isgoetge-

\ vonden , datfonder uytjleï daer van by defe kennijje nor-

• .de gegeven aen alle ende yder van de Oebttyrlen defer

I
^Stadt , ten e)nde defelve morgen voormiddagh ten tien

myren ter Secretarye van PoUcie ,
Jchri[teltjcl\ ft*llen

.hebben in te brengen haet confideratien , ofmen met den

[Heer Intendant over de voorf<,. Somme [al trachten te aC"

W'virderen: Lnde in gevalle van ja, op te geven hoeveel

mijderiuerte by forme van Leeningen ^ en onder alle doen-

J l/iijcV verfceckerhige van KjJiitKtie > en inmiddels oock^on-

P' i'^er voldoeninge van behoorlijcke interefi.Joude kannen op-

brengen ; ende foo ymaudt in fijn pirtiadier bejwaert

iochte ^tjn om fulcxden de Etteren bekent te malden , fal

'

felvehem vermogen te addrefjeren aen de Secreiaryede-

r Stadt , fonder daer van eettig fins in gebreke te blijven,

foo defaeckgeenuytftelen lijdt.

Uiitm den iz. November.

Ter ordonnantie van de Heeren Burgcrmcclteren

endeVroedfchap. J.
Nieustadt.

z s

Het vci-

Ufcn
van Uy-
trechr.

Plac-

11
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3 ^2 Daden vanfijn Hoogheyt #
Decyfch des Franrcheolnienelantsquam p

vijfmael hondert duyfent guldens U)t. Die V5

de Regeeringh ftelden weder hun onverm i

voor» niacr kondeniet heipen : de fachtmo.
H$bm feyde , hy moft foo \cp\ hebben , of in

iy veel tegenkibbelden
, by ibu noch foo

opnaen , macr hy wilde noch als een ecriijck

C)i dijs placet ) lïjn woort houden , en oin hei

toonen wie by was , noch om hun onvern:ïo

foooo guldens afllagh geven ; en bier moft
^

niec een woon tegen gekickt worden , of by fl{

aanvangen re pionderen , dat hy wel met een
Man konde doen. ttaende ai dc reft van het vol-
in het geweer. Men moft dan hier op befluytey
en fien het geid by een te Icriji^'-n houdende nom
al by den Gouverneur en In icomverm
deringe, doch te vergeefs , aen.

Ondertuircben was men daer met packen.
facken befigb,wordende de bagagie van den Pri*

van Condé, Hariogh van Luxemburgb , Stoupa , |

den Intendant, met meer als ^oo. plat-boom!
fchuyten , naer bovenen gevoert. Die van d»

Intendant, waren met menigte van de koftelijkb

Meubelen der uyrgeweeckcnen vermeerdert, cb

dien algemeenen Rover mede na bovenen g»

fonden hesfr, die hem miffchicu, ais fijn ftcrfdajt

eens komt , wel van bovenen houden fullen.

gcheele Kolck lagh vol geladen Scheepen ,

gefchut, enalderhandehuys- en voor-raed. D
penningen , deweicke voor den uyttocht moftd
getelt worden

, quamen ten laettten met fe*

groote mocyten voor den dagh.
De Franfchen Tonden hunne Oftagiers en G

felaers voor heenen af.en Stoupa beitelde het ga
iche Guarnifoen des avondts» omdesmorg
den 2}, van November, tevertrecken, wannci»
des morgens de Trommel geroert, cndeDonK

klock<ii
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De Prins vat) Orangien. 363

' n geluydt wierden , om nóch een M»sje Uyt

. ..an vertreck te knappen ; waer na terftoni
^^ll''

Jouvet neur na de Witie V rouwe- Poort gere-

nis , al Aaer tich oockcenige Heeren Regeer- fchen.

.ff. bevonden : waer op terltondi al de Voet-

echten uyrgetfocken zijn , en de Kuyierye

|de , alles ma een gewenichie ordere. Waer

|e Gowerneur des Siads Sleutels aen de Hee-

daer tegen woordigh, overgegeven, en mei

beleefde v\ oorden , en toewenfchinge van

liheyl en voorfpoet, fijn affcheydi genomen

PÉ'eiftont
wierden des Stads Poorten geüoo-

K en den Burgeren hun afgenomen geweer we-

Pgepeven, en aldcrhande vrcughdeover defe

erloHinge geiooni. De Regeerders hadden maU

ander , al voor den uy tiochi . van den Eedi over ^mlhs^

et Eeuwigh Edia gefwooren ,
omdagen, en ee-

J^'JJ,

Heeren waren al na fijn Hoogheytafgelon- het ecu-

om hem het Stadihüuderfchap van de Pro- wigh

licie op te diagen. die te huys gebleven wa-

m 'cn, toonden fich meer als ander Prins gefini, ko-

li uende met Orangie Chierpen voor den dagh, de

l. Orangie Vlaggen woeyen van de Toorens af, en

Yeel andere vreughde-teyckenen wierden onder

r[

ie Burgers aengerechi , daerle goede redenen toe

' ^en , als die defen iaft al moede waren , de-

ke hen ingegeven gelde , behalven allean-

idcre afparflingen , op 1668000 quam le ftaen. Sominc

'En hier op viel men weder aen het ontwyenvan

den Dom, cn bet befto^men der arme nageble- trcchife

ven beelden.diedeFranfchen wel hadden behoo- opbrcn-

'ten mede genoomen te hebben.

Wanneer des morgens de F lanfche befettingc

uytU yirechi getrocken was . is des naermiddags

1 ten vijf uren , de Geserael Majoor Fariaux ,
mei

dry Regimenten dacr weder binnen gekomen

,

die
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ledi-

gingh.

364 Daden van fijn Hoogheyt

Gevol-.die aenftondts de Burgeren van de Wachu-
gen van floegh , en alle Poften weder na bebooren ft*

befeiien. De Overigheyc verfocht van hem y.

hy aen ben den Eedt fou willen doen , het w?
te geven , en de Sleutels in hun bewaringe m
ten^ maer P<irü« verfchoonde fich des , alsis

geen Jaft toe hebbende, foo dat de Overig*v
fulcks aen hem, enden volgenden dagh aent<.

Graefvd« Hornes , die met eeni'gh volck daer m5 J

binnen quam, laten a|ocft. Hy wierd van defc

deputeerden, Gff/mci(^ wegen Holland, Kjrm
wegen ZeeJandt , Gemnich wegen Vrieflandt »

,

Goc]Qng4 wfgen Groeningen , bcneffens den Rlr
Penfionaris JF'tf^e/, gevolghtj die, het gecnw
den Grave van Hornes, oirr» rnt het licenii<8i'

van de Siadis Regeringe w icn , toegefler

hebben dimitterende noch daerenboven alldte

dry Leden die de Staren van Uytrccht uytmcèr

ten , als mede de Heeren van de Staten van U '

irecht naerden Haege gedcpateert i hunfitti??

in de Vergaderinge ter Gencraliteyt ontfeggv

de , oordeelende fulcks noch te prazmatueru

vroegh te zijn , en te vooren de vereyfchte ordri<

in de Provinciegeftelt te moeten worden. Mïi-
op datfe »iet i'cenemael buyten alle gedaenic 59=

Regeringe fouden zijn , zijn gecontinueeri»
Heeren Hooh-Oftcier Riiyfcb , de Secretaris MS,

de Politie Quint
; Luzhtenbergh , de Secretaris w

het Gerecht, en Beujjghem, de Secretaris va'

Staten , bencfFeos den Ontfanger de Leeuw ,

ieder in fijn bedieninge , op de voorvallende
ken acht te Üaen. Vorders wierdt de beftierini

der Stads faecken , acht nieuw verkooren Burgr
Capit«ynen , die alle kleyne voorvallen loud»

bellieren, tot dat de Regeringe wederom fo

herftelt zijn , aenbevolen.

Op dit ontledigen v^n üyirecbt, zijn 000
Amen
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De Prins van Orangien .

;iersfoort, Wijck te Duerftcde, Rhecnen en 'tVetla-

igeningen verlaten ; als mede Steenwijck van '^"^^^.'^^^

;Bitïchoplche befet, en oock Mcppel des daej»s jte^cn^

iraen ; waer op Kampen gevolght is, meteen

imdirchaiiing van 80000 guldens. De Biirchop

1 tiMunfter bad gaernehec befit vandiePlaecs

1 verieeckeringh van fijn Conqueften aen den

Tel , gehadt; maerfulcks wierdthem afgcfla-

n. Op den 24.. van December is de bcfettinge

Veen-poon, (onder eenige moedwil re bedrij-

n , bentrfens hunne Gijfelaren , uytgetrocken 5

ler op korts de Colonel Goldtfieyn , met 1400.

>annen tot befeitinge daer binnen gekomen ^

ivordersallemooghlijcke oidere, tot hether-

jllenvandePIaeis, geftelij en de felve beftel-

e in de Regeringe roet Uyirecht gehouden is.

^

p *t verlaten van Kampen,is Hatiem.by fich

innpenniet konnende beftaen , mede oniruymi,

nïB dat van dit loopende jaer, defe navolgende

tfen , loo herwonnen als verlaten zijn.

'.ijjlevan de veroverde en verlatene Plaetfen.

Tn Groeninger- landt

h[chooten, d Oude-Scbants, Boonder-S^bénts, Nictt-

'iccSchants.

In Ooft- en Weft-Vrieflandt

fyUr-Scbants , Gedemol' Kjiynder-Schénts,

1 In Gelderlandt

Uttem ,
Elburgh ,

Hardertvijck.^ iVageninge, Bommel,

Jl In Brabant

mtevecccur , Schants te Engelen , Orte'fcbénts,

1:/ InOver-YlTel

filkjimpen met de Schants
,
Geelmuyden ,

Vollenbovtn ,

Inde Drenthe

^ Meppel, Kpevtrden.
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3 66 Daden V4ftfjn Hooghejt

In üytrecht
"B^emn , Wijck Duerfiede , Amersfoort

,
t^j

Oudewater, Yjjelfieyn, Montfom.
In Holia«iüt

Vianen , Heuckelorrt , Leerdam , ^fperen , Pfow»^

1
Doodt

van den
Ovcr-
{icn Jo-
(eph, en
:nGra-

vc de
Guiche.

Fianflc

parrycn
gcfla»

gen.

OndertufTchcn is de Overfte ^ofipb, uyqt
Leger van fijnHoogbeyt lot K-tulengekoni
en aldaer op den 1 9. Novembris overleden j»

op den 23. aldaer ttatelijck begraven , zijnd<

braef onvermoeyt Oorloghs-man peweeft.

Grave de Guiche t daerie hei Franfché Hol
veel mede onder de Dames te doen isgeweVv

een van de Luytenant Generaels van Jurenne m<

tot Kruytznachjin het Inetfte van de leive Maj
overleden.

Een party uyt 's Hartogenbo'ch , van het

gimenivan Hon^iebeck, van f9 Ma i , ontmi»<

te tulTchen den 21. en 22- November, des nacift!'

een F anfchc partye cepaerd van 4/. Man, dfe'

hebben aengeiaft, en foodanighgeflagen, daer*

niaer acht van ORtvlucht, drie daervan gevangit.1'

en dereftdoodgeflagenis, maeckendede Sii

fche goeden buyt van Pacrdcn , en anderfinrs.;

By na op defelve wijfeis de Heer van SevenAi

door den Grave van Hornes uyt Uyrrecht,met ;a3

Ruyters , en go Man te voet, opde Veluweg^^
fonden , daer fich een pariye van 80. Franfcèï

Ruytcrs o;uhield. De Staetfche verdeelden fit

in tweo»partycn , van de welcke de eene, beftaofcl

de in ^2. Paerden , 64. van den V yand , omtreit

Putten ontmoeten, die op de FranfTen aenvallet?

de, metter haeft 14. van defelve ter neder fchoi^

ten, waer op de andere terftontomquartier ri-*'

pen, 27 gevangens wierden binnen Üytrecht p\
bracht, onder deweickc deMarquis R$me:ot

wa,l
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Be Prins van Orangien, 5 6y

8, als mede de Luytenani r4rgie«/ci deande-

jïijn hci ontvlucbi . van de welcke dc Marquis

iOtrfel, aen fijn wonden tot Amersfoort ge-

wven is. De Staeifche hadden maer een Man

tlooren , en 14. gequeifte. Dit was volck van

^t beruchte Regiment van Cajfion. Maer een an-

*re van 40. van de onfe , wierd in tegendeel van

0 veel grooter troep Franfchen by Harderwijk

Tyervallen, en mceft gevangen genomen.

Ondertu0chen hadden de FianfcbcenSpacn-

ihen onder malkanderen mede vcrfcbeydc rava-

;cn en ontmoetingen ; waer van elders.

iOnder dies is fiin Hoogheydi van de voor-

iêmde tocht , na dat hy met den Gravc de Mm-
% gelproocken hadde . weder met fijn Lijf-

arde, op den 8. December des avonds in den

lage gekomen , en met alle mooghlijcke uyt-

Tuckfeien van blijdtfcbap verwellekomt.

~c Franfchen aldus hunne Conqueften ten

len verlatende, trocken hunne troepen valt

ry malkanderen . niet foo feer om de puytfchen

jégen tegaen , als wel Vranckrijck fclfs , nu feer

Ma Volck ontbloot , tegens allen inval te vericc-

ilcren : maer om defe hunnen aftocht te verhin-

'ieren , had de Grave van Waldeck,, een Lichaem

van ontrent 10 of 12000 Man , in de Langeftraec

oy een vergadert, van waer defelve vervolgens

,
opgebroocken is.om fich met de Spaeniche iroe-

teen te vervoegen, beftaende in iio VaenenRuy-

tery, en 20 Vaenen Dragonders, beneffens de

hSpaenfche Regimenten Infantery . van den Har-

lto2!ci de Momalte, Agieri , d'E^pikpfi, l^aregnte en

liVfperloo , twee WaKche , en dat van den Prins de

.Waudement^ oock acht Vaendelen van den Graef

i

f^anBe/mmont, Welcke troepen , Monterey ,m Ó2Z

%y, als gefeeht is , met fijn Hoogheydt, enden
'

Gïzmq van Waldeck, tot Herenihals gefproocken
haddc

.

FunficB
trecken
hunne
ticcpcn
te la*

men.

Als

mede de
Sraet-

Icheca

Ichc.
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368 Daden vanfijn Hooghejt

badde» naer Dieft heeft doen treckcn , vo!

op den i^. November felve u; 1 Adel

mende van dacr den marfch nacr i hiencn, .

ftemde Rendevous, dacr Monurey op d

oock heen getogen is ,
gelijcü opck me.

Hoo^heyiden if. uyt den H '
•

' ^ereyft,

17. aidaer oock aenquam, . de Le^>crscf

by een vervocgbt hebben.

December.
Optogt

£)3gf Qp H.iriogh vAn Lüxemhurgh , hb^

Luxem- bende foo veel Volcks uyc de Conqaelten tt

burgh. licht als die konden lijden , in het begin van ib

cember, van by Rhijnberck , omtrent mtt iw
19000 Mannen, opgcbroccken , trcckendcb

vier Brigaden op déti ^. voorby Meurs , en v|i

der den Khijn langhs naer Nuyts , en foo hoo»c=

op, infchijnalsdoorheiStifc Keulen, ten we"-#

wil van de Keyferfchen ,^aer dat vanTrier»;

treckcn. Maer de Hartogh van Bourneville , hes

tcrftont meeft al de Keyferlijcke troepen , ock

die over den Rhijn lagen, te famen getrocken,t

lich in wefen geftelt om de Franfchen den do<

tocht te verhinderen.

Waer op de Franfchen naer de Roer door
lickerland geirocken zijn, paireerende Lennis

op den 8. en foo omtrent Maeftricht komend»
daer hy fijn troepen van 's Hariogenraede
Geelkercken en Uubagh , lot op 2. of ^. mijli

van Maeftricht verfprcy t heeft , naerderende 0

den 12. tot in het Landt van Valckcnburgh » «

gelijckalsonderde Wallen van de(c Siadt. Ma:
fiende weynig geJegentheyt, om door defe Plac

nacr Charleroy , ter oorlacck van de Spaenfch
en Hollandfche troepen tegeraecken, enzijntf

nu alles daer omtrent opgegeten , ishyvandacl
^^pden 19. fchieriijck opgebroocken » en langV^

' naerLiyck, cnhooger gctrocken, o:
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De Trim v^n Cranqien, ;59

van dacr door de Ardennes naer Vranckrijck te gc-

raeckcn. Mierde Verwanten trockendaer op by

Kinnen over de Maas, om hen aldaer den door-

iC te benemen. Maer lbo haeil de Franiche

^rtocht het Swarte water over getrocken was, is

brugge ingevallen , het welcke dc rcft verhinder-

de over te komen ; lbo dat delelve voor-troepen,

vernemende de Spaenfche aentocht , na eenige ont-

moetingen , weder te rugge hebben moeten trec-

.ken. blievende het Franiche Leger eenige dagen aeii

het Swartc water leggen : maer op dat het leltde niet

dov>r StavelooenLuxembergh, nae Trier enLo-

.iharingen löu trecken , zijn de Kcyfcrlchen aen-

ifeonts met 5rooo Paerden inliet Landt van Luxen-

bLn^2;h gekomen , wordende van de Infimtery ge-

»]ght , om hen dien doortocht afte fnijden, die tot

een getal van 12000 aengegroeyt , 1ich van Aken

, tot geheel na Luxenbui-gh geftreckt hebben

:

^erdoorde Franfchc eyndelijck in het laetfte van

^ecember genootlaeckt zijn geweeft , weder ge-

leel tot onder Maeftricht te wijeken.

Het Leger der Verwanten is hier op weder aen

iè zijde van de Maes gckomenjblijvende de Prin-

^ i'an Vaudewont alleen aen de overzijde
5^
om , in-

dien dc Franlchen noch den wegh naer Sedan in-

Wilden, lich by de Ke}'lerfchen te vervoegen . Maer
ytxeynhurgh niet langer in lijn leger-plaets konnen-

le blijven leggen , heeft fijn Leger begonnen tc

^ 'cken, leggende daervan een gedeelte binnen

. > x .cilricht j en een ander binnen Mafeyck, fenden-

l'^de oock een gedeelte te rugge na den Rijn. Waer
) oock hetvervo^hde Leger derVerwanten heeft

ïgonnen te fcheyaen , om naer de winter-quartic-

1 te trecken 5
^(^xy^ooóiditGrave de Monterey

den vierden van Januarydes Jaers 1674. ^iji^^f-

jeyd van lijn Hooghe}t genomen hec^ , die be-

iftenü de^ti Trim r,\v? Koerlarrdt , den Uhijn^aeve

,
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en andere Heeren , op den y. uer felver Maent , ei

den Gracfvan des anderen daeghs in dei.

Haege gekomen is. Luxemburgh is daer na \

door den Grave van Schombergh^ met

40ooPaerden afgehaelt, en met

lijn Ruyter/ naer Charleroy

,

en van daer naer Parijs

vertrocken.

Eynde vanV Tweede Boeck.

De
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371

Der de

O E G K,
hhandelende de voornaemjle Gefchie-

denijjen des Ja£RS 1Ó74.

WY vervolgen dan met het Jaer 1(^74? dat

metdeaenklimminge destijts, oock aen-

was van gcluck belooft*, en dat voorna-

mentlijck in de langhgewenfchte Vrede,

, ... de tcgens ons t onrecht verbitterde Britannifche

Nagcbueren , foo ernftigh van defen Staet gefocht ;

en met lbo veel aenbiedingen behartight , evenwel

nier fbo leer door ons felven , als ernfthaftige be-

middelinge, byons verkr^en, ennietfbofeeruyt

liefde van de fclve , of liaer gunftwillige Vyanden

,

alsuyt dwangh en vrees vcK)r meerder quaet, van

dien wrevcligen Landtaerdt gegeven ; maer gewiP

:k door-een heylfamen xegen van dien grooteri

Hecre der Heyrfcharen vei-worven.

Het Engellche Pai-lementwas op den 1 7. van Ja- nngcl-

nurj-y by een vergadeit, wanneer de Koninck in
^J^^^^^

lijn Konincklijcken toeftel, fich in de felve vinden

liet 5 alWaer hy in een korte Aenfpraeck defe woor- lii^ge.

den tot de Vergaderinge gebruyckte.

M'^nHeeren en 'Edelen:

A Ls lek laait van Ufchcyden, was het maar vooreen Des Ko«

korten tijdt 5 en met een rcfolutie van haaft weder- nincks

om by een te komen: Dat alleen wasgenoegh om
mijne Vrienden te voldoen, dat fy niet hoefden te vrefcn;

en mijne Vyandch 3 datly niet konden verlioopen eeni-

gc brcucke tuflchen ons. lek feydcU doen , dat de tijdt

van dit kort Reces Ibudcbefleet worden in het doen van
i dmgeo, die u genoegen vermeerderen machte : lek hoop

A a 2 dat
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dat ick mijn deel daar ingedaan heb : en fooder i«s ai c

ders is, 'c wcick gliy denckcn moght tc ontbreken tot ve :

(èkeringe van Religie ofEygendomjfoo ider niets 't wel

kcghy redclijckcrwijfc fulc vooritcllen, ofickzalbere

zijn het acn te nemen; Ick verwachte nu dat ghy het uv

doet jwant onfe Vyanden maken vigoureufepreparatit i

ten Oorlogh , en noclnans is hoer voornaemltc Hoopc,

Oneenigheyt tuflèn ons tc verwecken ; dat is haer g ;

meen Difcoiirs , cn daer ftcllen fy hun voornacmtte vc/

trouwen op.

Mijn Hcerefi en Edelen

:

Het is my niet mogehjck t'eenigcr tijdt te twijlTeU:

aenUwc AtFedic , veel min in fulcken ixyXt als defcjwapr^

Hl de betuygingcn van uwe Affciflien foo noodighg

worden zijn\'oor ons allen, lek verfoccke U te bede

ken 5 dat,gelijck den Oorlogh niet wel gevoert kan w
den fondcr een Supplement , foo oock een goede Vr

niet te bekomen isjfonder te zijn in poltuer van Oorl

•'t Is feer verre van my , dat ick den Oorlogh foudc bem
nen om des Oorloghs wille , maer foo ick eenigc app

rcntie van Vrede fagh , fonder disrefpcifl van my felvc,(

fchade vooru , foudc ick die haaft omhellen : maarti -:

noch toe zijn geen voorflagen van Vrede gedacn, welcW

bedacht kunnen werden te zijn met dcintentien om ^

'

fluyton , maer alleen om te mislcyden. Daerom <

wcgh tot een goede Vrede is een goede Vlootc uyt

ruften , om welck kracht-dadelijck te doen , wy ti*

genoeg hebben, indien het Supplement niet uytge

en wordt : indien hier na een Vrede volgen mocht , (<

het Supplement echter wel gegeven zijn , want 'tgee

van ovcrighjSj ben ick willighdat beficcdt wcrde

den aenbouw van meerder Schepen.

Om tc bclluyten , een fpoedige,een gcproportione

de , cn boven al een blijde Gifte is nu noodiger dan o

voren , cndc ick verlaetemy op u omtrent defelve.

Eyndelijck brcngh icku ingedachte mijne fchulta

de Gout fmceilcn ^ick ho^c datter gelegene tijt fahv

fen , om defelve in bedcnckinge tc nemen.

kk kan niet bcfluyten , fonder te betoonen dat in

üjck vertrouwen 't weickeick opuhcbbc. Ick weet
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'

ly veel gchoort hebt van mijn Alliantie met Vranck-
'

xkj en ick getoove dat die feer vreemt en verkeert u

wrecdraeen is , als of'cr fekcre fccrete Articulen waren
"

mèevaadijckengevolghj macr ick en wil geen fwang-
^

sytmaken van de Tradatcn cn alle dcrfelvcr Articulen

,

tfider eenigc de minfte rcfcrve , te laten fien aen een

' eync Commftté van bcyde de Hiiyfcn , welcuc u vcr-

' uk n maoh het ware ooghmerck der felve ; En ick ver-

•ker u datfer geen ander Traftaat met Vranckrijck is,'t zy

oor ofna , noch niet gedruckt zijnde , 't welcke met be-

" ^cmaeckt fal worden; En hebbende udienvolko-

..a.ajck vertrouwt , twijffcl ick niet, ofghy fultforge

ragen voor mijnEerc endchct welvaren des Koning-

f r De refUact ick aen mijn Heer den Zegel-bewacrder.

I' Dc poincten van defen Aenfpraeck , wierden

f !oo" den Heer Zegel-bcwaerder , wel met meerder

i^. is^hcyt , als voor heen door den Gancelicr was

lÉÉchret 5 evenwel met gcnoeghfame drift togen de-

Kfin Staet ,
verbreyd en uytgeleght, voornamentlijck

K tietftuckvande Vrede raeckcnde, ftelde defelve,

'
• byfonderhjck in de aenmerckinge van de Spaenfche

Voorflagcn, genoeghfaem als defperact en waiihoo-

pigh 5 hoewel een bedreyginge van wc^en Span-

gien 5 van in gevalle van Ópiniatreren , en hartnec-

r kigh te blijven, met de Engelfche te fullen brcecken,

: daer nevens ging dat men van des felfs Kroons om-
^ fichtit^heyt en wijlen Raedt, niet konde vei-wach-

ten. Tvien fchilderde oock de laetfte Antwoort van

hacr HooghMogenden, als een twift-appel, om
^ tweedracht cn oneenigheyt onder hen te zaeyen , af.

Kortclijck , hy wende alle bedenckelijcke bewecgh-

,1.. redenen aen, om de Leden, tot het volharden in

!•„. defen verdcrfïèlijcken en verfoeyelijcken Oorlogh

,

'
• en het toeftaen van een acnmcrckelijck? fomme
penningen, te bewegen.

Mier d^fe eenweynighdrifteloofêr j enmctbe-

Aa 3 ter
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3 74 Baden vanfijn Hoogheyt

ter inücht de faeckc overwegende , en meer de^ {

heelcn Rijcks welvaert, als de opgekochte zij

heyt van eenige Grootcn behartigende , trac'

het eerder allcjdaer heen tellieren, dat dat helü

vyer van Oorlogh eenmael geblulcht , en de ^
wenfchteVrede, tuffchen defe broedferlijcke Voi-V

keren , weder eenmael mocht opgerecht worden
Het Recht van Oorlogh en Vrede, was wel

'

voorrecht aen de Kroon, maer het Parlement, hec
de andere aen haer Itaende Wecken in lulcker

nieren weeten te bellieren, dat delelve geen klejr

gewicht , tot het overhalen van defè gewenlch
iaeck , hebben toegebracht.

Men had voorheen lich t^en het Houwelijk vj/

den Hartogh van Jorck , met een Roomich-geiinc

.

PrincefTe, geftelt j maer defetegenflelling wasr-
door de voorrganck in die laeck, krachteloos g-

worden \ derhalven moeften andere middelen \

der handtgenomen werden , cn defê waren, beha

ven het uytftellen der verfochte confenten , lijnM
j'elleyt van lbodanige Raden te beroven , als v
heen , den lèlven tot vooitfettinge van delen ver

derfFelijcken Oorlogh , hadden gedient. Wy lull

defen richtfnoer dan volgen, tot datwydeVr
fullen gevonden hebben . Dè Vergaderingh was
nauwer noot by een , of in het Hooger-Huys wi
door de Vooghden van den Jongen Graef v
Shreepbury , tegen den Haitogh van Buckingavh c
van de voornaemlle Cabaliften , dit volgende Ver
ibeck-fchirift ingclevert.

Aen de leer eerwacrdigc Heeren^fo Gecftclijckeals V
relt.'ij!<e,in het Rïrla.nent vergadert isijndc.De ootmo
digc Petitie van Frj.nqois , Hcere van Bradwel , Gilber

Talboïh, Thomas Talboth, Buno Talboth , xMarv

Srudly Tuche't , en Willèm Talboth , Ridders.

\Ty Erdt ootmoedigh vertoont y dat de Supplianten .y

W (wejende de naejie ycrwandfchappen vanC >i->s
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RFL de mmmordige Graaf van Schre^Tsbery ,
ah

Perfoon en Goederen , en bevindende dat den -uoorj^^

lootlhoope ,nafi]n ouderdom , ende volgens -

£«r van daih tot dagh weer en meer gevoeUgh wordt ,

l^y e^vanhtd:^^^^^^^

o;7k e^--, nut -^l^^i<ioorhetbe..Jie^f^^^^^^^

-evalhne , maar oocKtegenwoordU -och door et^^ aat

„ fchandale^fc leven dat dagclijcksr^ordtgekybyiO^^

lüch -vermeerderen van nieuwe Vtovocaucn voorJoo tnee

ZdeliiAe Familien, met de infolenteenfchaemteloofema^

-^ere lan hare Cohnbtat.c, of.e by den--^^"^P
ld.rt dedoodtvan den voornoemden Graaf: end de^u^-

tlianten Ceer apprehendccrende de dangereufe confe^jmme,

niieonverdraaglijcke Vrovocmcnvan devoorJeyde Her

Jh ende GralL) noch fo.de» continueren (ond^^^^^^^^^^

IL.) Maarfelvenvaneerenconfaentie «'^S'^;
"

tert heiben gevonden , hare ootmoedige toevlucht le ne^

ïZtotnweldelheden^enK^nooAg'^^^^^^^^^^^

Umh am de Suppliantin toebrengen ,
a. de V 9 ^

•

hTtdie haar fo ceert , om dusdanige Addreffe ende l^ach.

ZemlJdoen
den, en dejegenr.oordigefaecKnoch r.elfouden M^^^

UnnaJen.ten re\^eBe van
-.^^'-^'f^/f^f^

V RnVi indien Sy en hare Complice den voorj^ Her

A ^ 4
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376 Daden vanfijn Hooqheyt

-vedkonnen te irege brengen, een uyterlijck^e hliijch^v^

beramvofte verbeteringe dei levens; maer t»r contra^x
nahet fchi^nt fooperfifleren Sylieden (geli^cl^ais tofum>
achtinge van delVet van Godten de Menfcl.en)in t
fckxndelj/cke leven

, ten toon v\in de geheele Wercldt ,

:

htoben oock^als tot bravadc een on-echte Soon doen begr
1'en inde ^bdye-kercké tot JVefimuttJier , met den th
*üan Graafvan Cgvcntiy , ende metalle de foUmniteytém
rechten endeformaliteiten totfnlcl\en begraafeniffe behoL
rende: Derljalvenfoo vertrourven de Supplianten <i<nf(^
hjch^t dat uwe Edelheden defe hunne ootmoedige ^ddreh
niet en (jMen eenighfms fufpecl houden \ fchotn Sylïedei
Zjijn kjagende overeen Likt van dit eerWaerdige f/uyt
ofte irregulier , vermits de onvergtlijck^e circumjlantiv
van dc fth^e fchyntte l^enncntt geven ^ datter geen hoov
njan redelijck^e ofte prop-irtioneU y,it:sfa£iie is te verwach-.
ten

, als van het Huys der Edelen, Zij nde het hoogfte Ho\
foo welvanEere, ais van uftitie : Ende de SuppHantety
biddenfeer ootmoedigh ,dat U Ed. nemende de hetle faeck^e
in confiderat'ie , Gylieden infgelijck^s in urvefroteBie tMv
nemen de eere van dit edele y aderUofe i{indt , en door da
tij itgheyt van de fxtiifaciie , die Gy lieden volgens der-y
felvergroote mjsheyt

, jegenivoordigh pijflfantfnlt gelie.-
'üeK tc oordeelcn, /^Jcmte eximerent^oor het toel^omende
•vanhetpcricnl -van foodanige onrechtvaerdiiiAijck^e mi-
nieren van revengeringsn y als die Edele Familie albe-
reytt infoo een droevigfj en hloedicd) ongeUtck^ hebben gt~
tracht. ' -

EnJcde Suppli.;a.\ii ....w.i .^iLjjJi Liuacn , ox-

Wns oji J{?rte!:ent , als vols^Iif.

RB. G.T. T.T. B.T. M.A.J. W.T.I

Korts daer a'en wierden noch andere l)cichuldi-

gingen tegen den Hartogh van Buckmgam , en Ean-
derdak , ais mede een korten tijdt daer na tegen den
Grave van Arlingwi , ingebracht. Die vaii', ohc-
gen La?idcrda/e ^ als een openbier Staets-bedienaer
Zijnde, waren wel gcnerael en algemeen , maerdie
ti^g(:nBucki?f^a?//enArIm^to;^ikgt:ny byfonder, en

meefl
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f
i cefi: omtrent het bevorderen van den tegenwoor-
gen Oorlogh , die de Leden nu re meerder tegen

m borll ftieten, na datle lèeckerlijck bericht wa-
rij dat de IVaitaten tuflchen Spangien en deic

iaet 5 niet alleen geratificeeit, maer oock uytgewif-
lltwaren . De belchuldigingen tegen Buckingatn ,

' ' dciieck van de Gravinne wxnShreavshury

,

corhetHoo^er-Huyshingh, beftonden vor-

: deiè vraegltucken.

iL V t

dat

Of noyt iemant hem eeni^e voorflaecn heeft
p*^^'"*'"'*

t van t Parlanient ?
,
„L,,en tekens de vryhcy .

, cj,c„

2. Wat hy meynde met het gene de voorgaenden htm.

'gh hadde gcfèyt, dat hy niet en hadde genoten,
')aer andere wel ?

3. Uyt wiens advijs delactfteLandt-machtwas
b de bccji gebracht en Scho?fibergh , een Frans O-

i;iïrftcn, tothacrcnGencracl gclielt?

4. Of men dcfclve Armee ni' f^ bocfr willen gc-

Ijfycken tcgens het Parlamcnt

;

Uyt wiens raedten beleyt de Triplc Alliantie

teverbroockeii ?

6. Wat de Aiticulcn met Vranckrijck 2i)n ?

7. Waerom de betalinge uyt des Conings Banck
|opgefchort?

1 8. Wie geadvifeert heeft tot de Declaratie tot

ryheyt voor de Papiften ?

5>. Wie de HoUandtfe SmirnaeHè Vloot heeft

oen attaqueren voor de Declaratie van den Oor-
>gh?

10. Wat de Aiticulcn \"m het tweede Trad:aet

^ Uytrecht met Vranckrijck gellooten , beliellcn ?

1 1 . Op wiens Raedt den Oorlog was begonnen,
ihet Parlament geprorogueert ?

12. Op wiens Advijs het Parlament nu den 22.

ïovember laetft is geprorogueert geworden ?

De befchuldigingen tegens denOravc van Ar-

A a 5
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ün^ton , waicn voornamentlijck aengaerr!c*

gunft en voorftand van de Roomfche Goti .

cn bcli-ondcn in dcfe Artijckelen.

Als me-
I, At de Graef van Arlington hadde

^*^f^n^'^° \j giTJjeef een confiantcm jccrheevïge^

toa"^' fitter van de Papery , en Paepjè raetjlagen,

1. Door het bclorgcn van Commiflien voor allè

piften , die onlangs in Bed leningegekomen zijn , \i

ke fich acn hem alleen addreflecrden , als een beki

begunfiigcr van dic Fadic ;
zijnde met ecnComoi'

et'tceckent by de andtre Secretaris : Veel van \vfi

Commillien door hem vcrforglit en geteeckent zijijj

<kn dc verfcheyde Addreflfens van beyde Huyf^

Parlamcnts aen fijn Majcfteyt , en het paflceren
-

bekende Aarc tcgcns dc Paperyc.

i. Door het vcrforgenvan fijn Nlajclteyts Brief,

biedende, dat alle, Ycrfe Papiftcn en Rebellen in dc fa

porarien v. crden toe^elateri,en geadmittecrt in deQ
miffien van don Vrede j en andere atFayren van belaJ

foo Militaire als Civile , contrnry tegcns dc gcfeyde \jj

ten en Conititiitien van't Rijck , tot dc grootlte

bcicflheyt van des Koninghs Protcftante Onderd;

aldacr.

5. Door het niet alleen opfcttcn en dragen den

noemde Papiftcn aldacr , maer oock door dc allerfchj

ilc en bitterilc der felve in te voeren tot hei comma

vrn Compagnicnen Regimenten van des Konings

gclfc Onderdanen alhier, tot groot disrefped en r*

vanhetKoninckrijck.

4. Door opcntliick in fijn Familie tc onderlioudcj

lo^c'- rcn een Pacpfe Priclicr , ftrijdigh tegen dc bekc'

\Vctten van het R jck : ^velcke gcfeyde Prieftcr eer

toirc foUiciteur cn bevorderaer van dc Paapfe Faftic

"

cn zcdcrt uit het Koningrijck is gevlucht.

^, Door het verforgcn van Pcnfioencn voor de PJ

fc OtTïcicrs , op andere Luydcn haer nacmen , contr

cn tot bcfpottinge van de laetftc Adc van 'c Parlame

6. Door het obtincrcn van verfcheyde toeftemi

gen van grootc fommen Gelts , om gcaflïgnecrt te

'

I
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!nop de Revenuen van Yerlandt , voor de allerbitter-

'

e en fchadelijckrte Papiften aldaer : in byfonder voor

ooo pont Stacrlings voor eenen Fits Patrio^ een notoir

,
erfcli Rebel, wiens Moeder gehangen was in dc laetfte

torlogh , over het vermoorden van verfchcide EngeUe,

n het maken van Kaarfèn van^t fmeer der fclvc : Defc

)eftemminge was voor de geleyde Fits Patrix vcrkre-

en op een tijdt als hy van den tegenwoord ig^n Lord
éUytenant van Yerlandt , aenden Lord ^rlington be-

^ Jiuldight wierd van hoog Verraet.

7. Door het bcwercken by fijn Majertcyt dc verlof-

inge van verfcheyde Yerfe Papiften , die diep ge-cnga-

Bcrt waren in de vcrfchrickelijcke Rebcllicn van dat

(oningrijck , en vzn de Hooft-renten die uyt degecon-

ifquecrde EfFedendcr Papiften aldacrgcrcferveertwier-

!en voor de Kroon , zijnde defèlve een voornaem deel

^ an fijn Majcfteyts revenu in dat Koninghrijck.

:/ II. Dat de gefeydeGravefchuldighgevjeefi is aen

\ ^eele praóiïjcken tot hevordermge vanpjn eygengroots

; ^oeyt en de Schatten vandejè Natie feer heeft geer/u

lyeert en verquifi.

I. Door het verkrijgen van feer groote en exorbitan-

je winftc voor fich felfs 3 beyde in Engeland en Yerland 5

iibrckcnde op dc inkomftc van dat Koninghrijck 5 en
ontfcttendc verfcheyde Engelfche Avonturiers en Solda-

ten , van haren eygendom en vryc befittmge , wacr in Cy

. wet-elijck beveftight waren 5 fonder cenige colcur of
fchijn van recht.

1. Door het vorderen vanexceffive enbyna ongc-
looflijcke fommen gelds voorvalfche en bedrieghÜjcke

•intelligentie.

3. Door het verkrijgen van fijn Majefteyts Handt-
jt'^Échriftj voor het weggeven op fijneerfte intredingein

fijn bedieninge y van de waerde ten minfte van drie mil-

^^^Soenen Iterlings^ zijnde de verfcheyde orders daer van
hem gcteeckcnt , en by hem alleen.

4. Dat de ge(eyde Grave voorhebbende^met den voet

treden op alle de Staten en Wacrdigheden der Onder-

en van dit Rijck ^ om foo de felve tc beter fijnen wille

en
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380 Daden vanfijn Hoogheyt

cn welbehagen te onderwerpen , veele van fijn \

ilcyts onderdaken fonder oorfake 5 en onwettigh i

vanckeniiïe heeft doeij werpen.

5' Dat hy bevordert heeft een voornaem Pa%r\

het Rijck 5 onrcchtvaerdighlijck in hechtenis wierdt

ièelt 5 en fonder eenige wettige maniere van ondcrfoe

ccn Traiter verklaert foiide werden , en daer en bc

door geit val/che getiiygen heeft opgemaeckt , oml
om hals te helpen 3 onder pretext van verraderlij

woorden.

III. Dat de gefeyde Graef valjchclijck en vt

derlijck verraden heeft het vertrowvoen V 'welck

Majefieyt inhcmgefielt hadde :> als een Raetgeve

'voornaem Secretaris van Staet.

I. Door het onderhouden van een meer als gebrul

kelijcke gemeenfacmhcydt met den Franllcn Ambs
deur 3 niet al leen hem logerende in fijn huys 3 maerl
inlatende in fijn Majelieyts feereeën Raedt.

1 • Door het particulier ^ en by fich felven alleen \

anderen van vcrfcheydc folemncle bcfiuyten van

Majefteyts Raden.

3- Door het beforgen^ dat een vremdchng in chef I

commanderen, de Armee laetil opgerecht om Hollaii

t'mvaderen , tot de grootfte onéere en difcouragemc
van alle de Loyalen Adel 5 en Edelen van dcfe Natie, t

4. Door het bewercken by fijn Ma^eftey dat een t
quadre Franflfe Schepen by onfe Engclfche Vloor gevof
wiert,waer van wy de droevige gevolgen t^zcdcrt gevc^

hebben , niet tegenftaendc de Koningh van Vranckrii

veraccordeert hadde een onderftand van geld te zende

om degeheele Vloote Engels te hebben.

5. Dat daer de Cofiing by ver(cheyde van fijne Radi

geadvifeert was 5 den Franfen Coning te prefïeren^ omt
te laten eenighe verdere progreffen meer te doen in h
Conqueften , van de binnenlandtfche Steden van H5
landt , daer Engelandt geen profijt van hebben fou

om öjne Legers tegens de Zee-Stedcntc wenden:
fcceft het nochtans hem belieft den Koning raat te gevï

I
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Be TrinsvanOrangien, 3S1

, tn fulcks na te laten , daar door een groot deel van onCc

crwachtinge geheel vcrydelt is«

6. Dat daer verfcheydc van fijn Majeftcyts Raden ad-

rifeerde niet in defcn Oorlog te treden , voor alter fijn

Majcitcyt buiten fcliult Avas, cndc fich bcraatflaegt fou

icbben met fijn Parlamcnt, foo %vas defe echter van con-

rary opinie,cn advifeerdevolgens defclvc.

. 7. Als eaar de laatfieZec-nagdcPranfe Schepen door

iftorm verftroyt waren, en alle haar Anckcrs en Kabels

verloeren hadden,perruadecrde hy fijn MajeJicytom hen

5o. Kabels en Anckers te zenden , alhoewel het doen be-

vonden wiert, en hy fulcks wiftc waerte zijn, dat fijn

Icyt te dier tijdt niet meer invoorraedt haddeom

iijn eigen Schepen, in geval van dicrgelijckc noot , te

vcrforgen.

8. Hy heeft verraderlijck gccorrcfpondeert met des

>nings Vyanden over Zec,cn heeft aen defelve,contra-

den plicht hem tocvertrou\Yt , advertentie gegeven.

. Defe Heeren over defe aenklachten gehoort zijn-

idc, hebben foo veel voldoeninge niet konnen aen

: de Huyfen geven , dat fy niet onbequaem voor des

.Koniocks Raed geacht wierden, en foo wel over

d*eene als d'ander geen Comité , of befendinge van

:ihetHuys aen fijn Majefteyt beüooten wierdt , om ^Bcnuyt

ïiootmoedighlijckvan hem teverfoecken, dat dele

5
1 Heeren onbequaem verklaert, om voortacn eeni- niacckt.

'

ge bedieningen van Staet ofvan Oorlogh te beklee-

den 5 oock van des Koninck tegenwoordigheyt , en

voor eeuwighuyt fijn Raed g&weert mochten wor-

1 den.

Gediu-ende het onderfoeck over defe faed<en

,

.]
quamen oock eenige befchuldigingen tegens den

W\ Grave van Schafiherp gewefcn CanceHer, in. Macr

hetHuysvandePears bemerckende, dat men valt

' d'eenvoor en d'anderenaer, van haer Leden aen-

: tafte, heeft daer naerder op willen voorfien. Waer

tenby het Lager-Huys beflootenwierd, in een

groo-
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381 Daden van fijn Hooghtyt

groote Committé 5 of CommifTarifchap) ov

Gravamina van het Rijck te handelen.

Ondertiilïchcn heeft de Heer Martjuis del FreJ\

Gelandt van lijn Majefteyt van Spangien ^ op ci

eerften van February^ ineen Aenibraeck^ of /»
dientiebydenKoninck) een naedcr-aenfchrijvrp

'

van hacr Hoogh Mogo in dato den 24.. I ^ •
-

beneflfens vijfArtijckclcn^op de welcke del.

boden) den Vrede met iijn Majefteyt van Gro
Brittannie te willen aengacn. dlnlioud van de

was aldus.

s I
r I

Brief ^ Emercf^t hebbende ydatuMajeJlijt in um aenfpri

•andc \Jlonlangt aenhet ParUmentgedaen ,(^elcl\egedri^

' n as door u Ma)ejieyts order) h AIa]efiejt nochfchjl^

te twijjfelen aen definceriteyt van onfe inteniien ,
en oné

hefchiildigen ydatrvj aenuwe Alajejïeyt oHvertHres Vt

Vrede gedaen hebben ^ alleen om tijt te finnen , enfond

dejfeinomdaerop te k^omentot eenigh be[luyt. lVyvin4k\

ensfeive geobligeert om aen uwe Aïajejïeyt te herhaeleni

aenbiedmgen , rvelcl^e onfe Plenipotentiarïffen tot l{eu

gelyck iry vertrouwen w^ft onfe naam ^
gedaenhebben

die van uwe Majeftcyts , enu te fenden een pro)eflv%\

èenTra^laet ^ 't welcke rvybere)t\vjn te teyeigenen ^ fo^
;

der eenige verdere Conferentien % oflangeruytteftelm

hetbejluyten van een Vrede
, welk^ wy altoosJoo ernfti^ *

hebben begeert.

En dat uwAfajefieyrhette beter begrijpen magh
verre ghy reden hebt vergenoegt feZjyn met onfe voorfly

^en dieny doen y en met hoe veel reden ivy onsfelveeW

heylfamcviytfaghdaerop belooven ^ bidden wy ttweM
fleytin de ecrjieplacts te confidcreren , dat devernieu

fevan het Traflaet tut Breda ^ \fpelcke rvy aenbieden %

et aldervafle fondament van een bondige en dtiura^

vrientjchap
,
g^^jck^ rvy aireets gctoont hebben in onj^pi

Briefvan den -1; December y en datuyt confideratieVcT

^tfelve y f$ doen V0y daer noch hy het Trafiaat vanMam
ne

y gefloten in den Haag in den J^re i (558 . m

C^^ den
Konink
van En-
geland.
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De Prins van Orancien. 383

} iigeraengefienhet ^9. ^Ytijl\€lv(inhet gefeydeTrac-

i^van Breda, ,
uerfcheydentiijcl^gedi^ydt isgeweefty en

i^H Ma]efiiyt tegens 'tgene xpy aUoos geoordeeh hebben,

ntendeert heeft , dat téytl^ragt varjditartijf\el, onfc

iitilt f^lootenfoo wel als particuliere Schepen y geoblh-

Ij,
(tI t^yn haar Plaggen en Top-'^^ylen te firijcf\en , op het

meten van"tnthifie Oorlogh fchipvanutP Majefieyt^

hebben gedacht datwy aen uwe Ma'jejieyt geengroo^

http\js en kyonnen doen^ van het refpefi, '
f welkte tvy heb--

i voor uw }{onincKlijcke perfoon en van onfe ernfii-

begeerte om op bet n eu de eere van uwe genegentheyt te

enverk^ygen ^als door het toejlaan aan uwe Majefieyt

Brstannife Zeen^ wat ghy van ons indefefaak^ge-

ebt 3 en door het reguleeren van dc cerementenvan de

'égge^volgensh^tfrojeSl , 'twelk uw Afajefieyts Pleni--

'4ntiarijjen fèlfs aan onsgefonden hebben uyt foetFrance

fgcr
,
op lukl\een tijt als onfe t{ejpublijk gebragt o^as tot

grootfte bef^ommering

,

ffet tweede ^rtyl\el , waer door wy toejlentmen om

nnen drie maanden naar het fluyten van een Krede
^

mmi^ariifen te n^^emen tot het reguleren van den hxndel

ie Indien, en andereplaetfen ^ is infgelykj volgens he^

.mn (lenoemde pro'jeEi , 't\l0ell\e ons uyt het Franse Le*

^
jrgefondenwas , eu conform den voorfagaan ons gedaan

\OTde Mediateuren tot ts^ulen den ip.J«V Uafi , met

mwijjlf van uwe Aiajejlcyts P enipotentiariffen.

]Vat Surinam belangt y daar van hebben wy een ar^

*h^l gemaakt y alleen voor uwe Majefieyts fatisfaSlie in

particïAier . Zwijnde (futnlcr eenige u)Xie ObUgatien) ge-

\wy tot noch toe geweekt t^yn^en altoos ivefenfullen, feer

\
jiTeyi om aan d.- Engelfe inwoonders tot Surinam^vryheyt

* ;rgex/en om fich elders te transporteren ^
tvanneerjy ook^

^
ücl\sbegeeren fullen^

% Het vierde Arti]kel^ hoervel in reclproCjjie termen.gceft

\tnoeghfaem en duydelyck^te kennen ,
totwateenhoogen

^ Mptvy begeerigzyyn uive Ma]efi.yts affefiie te verdiep

^ew^fyiew wyuw Ma]ejieyt aanbieden derefiitHtie

' mneenfoo confiderabei Conqnefals Nieu Nederlant is 9

^ ^nderhoope van iets daar tegen in ivifjelmge te [uilen ont-

^^;Angen.
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JEnhetïaetJle ^rtijk^el, by hett^elcl^e ivy Confé
rtn geen de Sereniffimo J^ningh van Spanjens >f
fadeHYyin gevo/ge van het Tracïaet tuffen Spanjen é\

in ^ugujlolaeft gejlooten y aen ujve Majejieythe^

geboden y is een ({/aar beivijsy dat onfe begeerte

f^rede te bevorderen
, gaan boven alle andere con,

tien
y
aengefienwy tuegeftaen hebben te geven fo cm

rabele fommen geits ^ daarwy met recht niet k^nne\

fchüldigt roerden , van de minfie contraventien teg\

TraElaten tuffen nr^e Aia]ejleyten Ons.

Enom uwe Majcfteyt telaten fienhoe verre ivy

hert tjijnvan onfe onfchnldt in defan aenfien
, fo v

ren wy tegenrooorc^ig}^ ivederom aen uwe Aiajsjieyt
,

wy reetste vorengedaoi hebben in onfe opgcmelde Mi^
dat wy bercyt t>yn onder een cxaminrAie te treden

ttwe Aïajejieyt y omtrent alle de infracïien 7vaer7ncdm\

' bejchuldight xi^rden^metfolemnecle belofte van reparM*

te fullen doenvan alle het leet en ongelyl^^ ^trvelk^mvM'

j efieyt en uwe Onderdanen
, fonder ons weten , mochteré^

leden hebben/van ons ofte onfe Offcieren^vin het Traint

van Breda af ^ tot het beginvan defenOorlogh y aent

dende verder deguarantie van onfe Geallieerde , tot

voermge van defe belofte , en toejfaende datfidcks ingep

worde in hetTra^<iaty om het teauthentyl^er le malden.

\

De bovengemelde vi)f^4rtych^len bevatten op deaüf*

hjaarjïe en bejïe wjfe^alles wat uwe Majefïejtge- eyfi h(ï

in uw antwoordeop het Memoriaal van den Alarquis '^

FrcsnOj uytgefonder: alleen 'tgeen def^iffchery raea

waeropwy geobligeertZjynuwe Ma]e{ieyttefeggen ,
-

tP) nietgelooven konnen , dat na alle die advancen^ welM

wy gedaen hebben om uwe^Aïajefieyt alle mooghlijck^faiL

faüie te geven ^ en ni hetojfercren't jvclcke wy gedi

hebben Van een fo homrable redeycnfo voordeeli^h v

uw Afajejïeyten u l^nin^hrijch^en
y ghy fluiten foud

fluyten derfclvc uyt ecnconfderatie van defe natuer

ons f(Mide obligeren toe le jlaen 't geen zirre Afajefiey

voorfaten nimmer gcflipuleert hebben in eënigh Tratlai

dat gcflooten is geweejï tuffen henenonft J\efHbli(]He y-

waer van uw Majefteyt felve niet het mïnfiegewagh^

tnaeckt en heeft in het Traciact van 1 66z , ncmh in dat Vi

16
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De Pms van Oran^^n . 5 8

I' 1667. Bn aengefien oock dit Art'ijckel noyt ee7i deel

^ was 'van ww IrJajefleyts klachte dat het niets infich

heeft van rektien tot den Oorlogh die utue Majefleyt

' tegens ons verk'aert heeft y en ten laatjien dat vjy aU

hen in dit particuliere begeeren ,
^tgem: onfi Inuüoonde-

renfonder interruptie ee^iige eeuvjen lang genooten heb--

hmy Imderdat daer uytoyt eenige difflrentie gerefen

if, '•^elckede vrientfchap engoede correfpondcntie tuf-

- fchen beyde de Natiën verandert heeft.

De fake foodanigh zijnde ^ bl'^fferniet overigh als

\hetvoltreckenvanee7i 'ujerckfo verregeavanceert-y en

tf het wu) Majefteyts begeerte is dat tot loondengedaen

^Éperde , of tot Keulen. De heek Negotiatie i^idienH

Majefleyt belieft , falalleen daer in beflaen, dat het

'eéi 't'welcke 'Vjy ww Majefleyt fenden^ gedreffecrt

'de in forma van eenTroBaet » hopende dat uiue

'jejleyt met lijdenfaldat de rufle van uvj Vblck , en

'tgoed van wvjKomnckrijckey Joude dependeren aen

't ptTi rttculiere intrefi van de Franjfe Kroon > V lyr/r-

noch -voortgaetgeheelen altefluyten de Conferentien

Keu'i-n , door het vjeygeren van Vafhoorten tegeven

\ de Miniflers van den Hcrtogh van Lorainc , en

m in te laten in de Negotiatie van Vrede { vjaer hy

thachtvandeTraBüten, gefloten tuffenfijn Key-

iijcke Majefleyt , deSereniffi?;Jo Koningh van Span- •

: en Ons y fwotfaecklijck gcadmittee-rt moet irerden )

der eenigh a7ider ooghmerck , als om wwe Majefleyt

eper en dieper te engageren in defen droevigen Oorlog >

fo ruini'us voorgeheelEuropa , 'wekkers voortgang van

Jïl fo quade gevolge kan zijn. En geleek de aenbiedi7tgen

^\ die lyy hier aen uive Majefleyt doen , ivaerlijkenfi7ueer

zijn lfi zijn tvy oock bereyddefèlveBonoMe te execu-

f,i teren, indien uvj Majefleyt géieven faleenTraéiaet

*va7i Vrede ?net ons tefiuyten , fonder deperuientie op een

viaxtders intrefi 3 ^t'welcke alleen defe Negotiatie kan

vruchteloos fnake/i.

ifl
]^yy hebbon vele dingen hier by te doen , tot ant^'J.wrd

(j B"b np

i
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5 86 Daden vanftjn Hoogheyt

op de ongefondecrde klachten die den Heer Zegel-bi

^aerder tegens ons doet infijne aenfprake ^ en op de on

rechtvacrdige interpretatien^ die hy doet over 07ife Co?,

duiten : rnaer gelïjck als <wy v)iUigh %tjn te gelooven,m
ons ?fiet die hope teflatteeren y dat hetgene avy hier utm*

J^Iajefieyt offereren y ee7i volkmneitefatisfaftie aen

ve7t faly en een ey7ide makelt vanonfe ongeluckige difp^

renten y fo gelooven vjy dat het beter is te vergeeten ei"^

voor-by te gaen alles n;:atter ^ van a?ümeufteyt

fcherpighèyty als lajiger open te houden de vjondey die

vje7i-fchen te genefen. Onder-en-tuffcheji in verwac

tinghe van uvje Majefieyts antvjoorde y bidden

Godt y ö r-

ITaage den ^4. Jnüuary y 167

Frcpofit/en door de Staten Generael c^c, gedaen a

fiyn Majefleyt van Groot Brittannien ^c. raken

den VREDE.

DAt het Traftaat van Breda bevcft igt zy en vernicuxvir/

en het Tratlaatde Marine gcmacckt in den Haag ir

dcnjare ^668.

I. Oock is overeen-gckonien^dat de Schepen cn Vae

tuypen^ toelx-lioorendede Vereeni^de Provinciën y fo

AvefSchepen van Ooriogh of detcniic y als andere y \

die enckelzijnc^in Vlooten-, wclckc ontmoeten fulle

des Konings van Groot-Brittannicns Oorlog-Schap

in de Brirtüche Zee , ^t zy oock ofdie enckel zijn^ ot me
ingecai^lbo nochtr.nsdatzy des Konings Vlagge,voeren:

haer Vlagge (uilen (Irijcken ^ en haer Tóp-zeyl laten val-^

len: end ^ gcflyde Staten der Vereenighdc Provintie

fuUen alk' Commandeuren van hare Schepen en Vloot

ordonneren volkomentlijck en ter goeder trouwen

Artijckel re onderhouden.

I I. En ten eynde dat de fecuriteyt en onderlinge

vricncichap tuflen de gefcyde Koning , en de gefeyde Staf

ten Generaal 5 hare Onderdanen cn Inwoondcrs'te fin4

ceerder onderhouden \verde,cn dat alle occafien van ve

dere differenccn cn contenticn wegh genomen \yerde
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Ds Fri«i van Oranpcn, 587

i ijois oock overecn-gekomcn, dat fckere bcquame \V er-

en , rakende den Handel cn Commereie,bc veil igt wer-

wclcke re ;ulcren fuUcn de Navigatie en ComiTicr-

. !i beyde partyen in de Indien , en op andere pbatfcn

juyren Europa , tot een corredc en onderlinge regel , cn

jcfelve fullen bepalen binnen fekcre \Vcttcn,die voor al-

:oo3 onderhouden fullen moeten werden. En omdat

Ie lakc fchijnt van te grooten ge\vichtc,om uyttcr bant

Itooyt te werden , confenteren beyde Partyen , dat ful-

n uytr,eftelt werden tot cenbequamergelcgcnthcyt;

I dat binnen den tijdt van drie Maenden , na het fluytcn

'cfcn Vrede, Tonder verder dilay, Commiflarïflcn

\ werden gcnocmt , die tot Londen te HitTicn lullen

n , cnde op ccnige (ckerheyt fullen accorderen, foó

: akende het bepalen van de foorton der Koopm.:n -

pen , als de AVettcn van Navigatie cn Gommercic f

til ciJfclve door nieuwe cn onderlinge Articulcn van

sereen kominge beraamen : maat op condiiicn.dat de(ê

theele fake lal volvoert werden in een vriendelijcke

.^h en manicre.

. III. En dat defe Vrede, v i iciiukhap en Conica-;

•gegrondvcft zy opeen vaft en onbewccghhjck fonda-

nt nr; cn dat van dcfendagh af alle occafie van nieuwe

dil Icienteh cn dilputcn weg-genomcn zy,is vcrder,ovc.-

ccn-gekoomcn , dat , nadien de Colonye van Surinam y

>r Je gcfeyde Staten is verkregen , volgens 'c recht van

. rlogli , op fekcre Articulen,iïêflootcn tuflcn Capitcyn

, ^hram l{rijttfen cn WilUm Biam, den 6 Maart 1 667- cn

*
t wijl door het vijfde Articul daer van is geaccordcert , dat

indien eenige van de Inwoonders der gefeydc Colonye,

)ude begecrcn alsd.m , of namaals vnn daar elders na toe

pi vertrecken , fy vryheyt (ouden hebben haar ftaat eri

ioederen vtyclijckte mogen verkoopen , en dat de Gou-

ferneur in fulcken kas forgefoude dragen , dat fy op een

inoderaten prijs verfien wierden van gelcgcnthevt ,
tot

fcanfport van hun cnhaar goederen: cn insgelijcks by

let 19 Articul van diu Accoortjdat de Gouverneur X^yn-

^Jê, Vry-geley en Pafpoorten verkenen fou aan fuicke ,

m^\s gclint füuden zijnic vertrecken , en dnt fy htm Slaven

PCfoudcn met ficH mogen nemen , wel verfiatrdc echter

,

B b 2 dat
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3 S8 D stelen vanfijn Hoofjsejt

dat fy vcrobligccrt fwdcn wcfcii ,
gcnimcntlijcU met

Volck tcvcmccK-cn. En nadien ll- Konitig vnnEn

lant oordeelt cngclooffc , dat dc gemelde Artiailcn

-

wel gcobfervccrt'cn zijn gcweeft , en dat vcrfcheyde

gclfc Inwoondcrsaidnai' noch blijven,die noch begeer;

Zijn met haar Goederen , de Plaets te veilatcn , in gcvw:

ge van de gcfeydc Articnlen. De Sta ten Generaal

looven do'ordcfj tegenwoordige, datly feer oprec'

jijck en ter goeder trouwe forgc willen dragen, dat de

feyde Articnlen, en *t gene namaalsin een t'lamenkomifc

tot Londen over de Executie der felvc geaccordeert is,lt^

de Orders der Staten Generaal in gevolge van'tfeHo

promptchjc!; gecxecutccrt cnde volbracht werden ;
\i

tlatAo den tijt van dry Maendcn gcgunt (A werden aK

dcgclèyde Inwoonders, tot het vcrlcoopcn van haer go»e

deren , volgens den teneur dor gcfeydc Articulen,?n hi

tran{j>ortatie , waer hecncn fy bcgccrcn ,
op ecu moiV

ratc prijs, cndat hun Gl t - "(In'en weden hun Slav

met ikb te voeren.

I V. Is oock overccn-gekomcn en bcllootcn , dat,

een'dcr Partyen ,
gcduurcndc dctcn Oorlogh mocht £•

nomen hebben, of in bcfirtinge gekrecgcn ecmge 1 am-

Ichappen, E7landen,Stedcn,Vorten,Colonien.ofande

Vlaetfcn , tocbelioorcndc de andere partye , alle cn ycfe

der (clvc , fondcr cenig onderfchcyt van plaats of tijt, ii-

mcdiaetjcn ter goeder trouwe gcreftitnecrt fal werdcni

de cygcn Conditie , als defelve bevonden werden tent<

de als de keniiüTcvan hetfluytcn vnndcfc Vrede ald

icr plaetfc komen fd.

y. En ten eynde alle occafien en ooriaken van nieu

queftien , pretcnlïcu en a^liena'eencmacl mogen uytg.

rocyt werden, van wat natucre die oock foudcn mogi

wefcn, ofondcr \vat naem of pra?tcxt acngevaert ; en cS

dc gronden daardieopfchijncntc flcunen , geheel v»

nictigtmogen werden en wcgh genomen , foobeloovi

de gdevdi Staten Generaelaèn lijn Majefkyt te betaalt

jcKthondcrtduyfcnt Patakons, welcke fomme de gefe*

de Staten Gencrael der Vereenigde Nederlanden , on»

kere redenen by feker Traftaetinden )arc 167}. t»!

den Koning van Spanjcn , cn de gcfeydc Staten Gene
geflo
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-Oooten , belooft hebben te betaelen , cn die den Ani-

ïff., leur van den gcmcldcn Koning uythun nacni j?/'-

; teert heeft acn den Koning van Groot-Brittannien:

velckefommc te beticlcn op felcere termijnen Viz: een

ierdc part (bo dia de Ratificatie lal uyigewifTelczijn , cn

Icrcftde dry volgende jaren in geli}ckedeclen.

Op defen Brief heeft fich fijne Majcfte)t , op

ien 6. Februaiy , in beyde de Huyfen van het Par-

emeot , in fijn Konincklijck gewaed vertoont, daei

ly dcfe redenen tegen de ielve gevoert heeft.

Mijn HEEREN en EDELEN,
V'tbeginv^ndefeSeffiefe^dekJy^, geUjck^iclyor^ Aenj;

deelde daticl^reden hadde om te doen, dxt de Staten

Generael tot noch toe acn my ge^ne -voorJUgen gecix.en

,adde, rvtlckehedagbtl^.nden werd^umet wuntie om te

iuyun , maer alleen om te midcyden. Om dit verrv^t te

'vermüdeK hebben fy my nu een Brief gefonden door dm
'

h^enftn ^mbajJédeHr, aenbiedende my ccnige termen

. J^ni^rede, op cmdhicntè voormopgelieit, entneenbc

' ^tamelilker flüUls-voordefcn. „ , ,

fJierop isV dat icKverfoecke uf^oedighadvys ;
rv^nt

%dien^hyde termenfoodxmgh vinden fnlt dataengcno-

Men Konnen roerden , u advys falgroot
gemchte by my h.b^

ben .enfoo -fhy defelve def^Hijf'vwdtjo hoopicl<,dat ghy

my zeven fult h advys en huipe om betere ie bekome»

'

in de oeheelefaecKe en twijfel icKniet , ofghy [tiltforg^

'

dra.envoor myn eere , en voor de eere en wdftmtvan de

. Natie, mUke te^enipoordighfoo diep ge-engageert z>yn.

.Zijnde dan aldus de faeckegenoeghfaem in han-

'

i
den en aenhet goedvinden van het Parbjnent ge-

ftelt, heeft het lèlve daerop het volgende bdluyt

[enomen : Als dat op de aenmerckinge van li]n

iCiajefteyts gunftige Aenfpraecke, cn dc
Voorllagcn

van de Staten Generael der Vereenighde Landen,

fijnMajefteyt onderdanigliüjck word geadvileert,

tot een Tradaet met de gelëyde Hccren
Staten

,
m

•> B b oraerc
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ordere voort tè g'aen. Welck befliiyt door Geco

mitteerdcn vervolgens fijn Majefteyt is aeng

den, het welcke voorts dentoegancktotdeop

volglide Vrede gegeven heeft , hebbende de ond

handelingen van d.n Spaenlchen Gefant, den Ml

juis delFrcsm , lbo goeden gevoigh , dat in wee

der ranfchen met 2 hun tegenwroeten , de fa

fbo verre gebracht is , dat de handelinge van Vr

in vollen ibindt geraeckt is ,om ten vollen afge

te werden , gelijck de felvc oock korts daer aen

flöotcn is 5 werdende de Ridder Temple op het lpo»r

digliile naer den Hiege afgeveerdight , om het ge^

ne noch mocht overigh zijn , vooit afte doen.

Aldus wierdt dat ' en heylighWerck ee<±

mael ten eynde gcbra. . . . ^ . erlöenende , en genoqn

faem vcrfecckerende twee Volckeren , die te nauvi

door Godtsdienft verplicht zijn,om tot fulcke blo(

dige gefchillen uyt tebarften. De Voorwaerdc

van dclelve zijn voor foodamgh bekent.

Voor- AerdcmacI niet alleen het gcfucht v.m byna't^
•--^ n

j\J hcele Chriftenrijck grootelijcks heeft verlangh;!

ommedendroevigen Oorlo^h tulfchen den Doo '

luchti^hftcn ende Grootmachtighlten Prince, en Heer^

hen de Carolmde TmecU , Koningh van Groot Brittaiinier;

Vranckrijckende Yrlandt , Be"fchcimer des Geloofs , &i

Endede Hooge ende Mogende Heeren Staten Gener

der Vercenighde Nederlanden, onlonghs ontll:aen,e

'

alsnoch duyrende , te fien uyt de wege geleght , nema

dat wel voornamendijck de Doorluchtighlle Vrou;

Koninginne Regente van Hifpanien , ten opficht van

oude verbinteniflè ende vrunifchap , dewelcke t allen tir

den tuffchen derefpe^live Kroonen van Groot Brittaa

nien ende Hifjxmicn heeft geweelt, hare vÜjt ende forghi

,hcydt daer heenen heeft laien gacn , ten eynde alk

inisvcrftanden,tulTchenhec Rijck van Groot Brittanniei

CU de Pro/incien der Vereenighdc Nederlanden ganc

kil !
'•-'- V ' -'S. genomen zijnde 5 ende komende opt'

hou

.roon
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oikk n , Jen Vreede des te fpocdiger mochte werden

rrfl Iti dewijle oockde voorgemcltc Staten Generael

erecnighde Nedeilanden , den mcer-gcdachten

^ooriuchtichftcn Heere Konmgh van Groot Brittan-

I foo door hare Brieven als andcrfuits tot meermalen

wc ghctraclu hebben te bcAvegcn, omiiie hert Oor en

-

le'c Hcrtc tot de gemelte aenbicdingc van Vreede te

.villen neygcn; Endeop dat de.handelmgj van Vreede
^

te lichter endc geluckigcr tot een gcwcnll eyndc

. 'ite werden gebracht, hebben hare Ho. Mog.acn

i^xccllcntiedcnHcerc PcterFernande'T^Je Jouaren

'fdafcoy Marquis delFrefno ,
ghchcymen4Camer-Heere

. yan 1 ijne Cutholijcke Majeilcyt,endc Amba<ï;idcur cxtra-

irisvandcn Doorluchtigh'llen endeGrootmachti-

.cii.'rincc, HeerCarcl de tweede, Koningh van Hh
%A nicn , &c. aen 't Hofvan den Iclvcn Doorluclitigltcn

z Koningh van Groot Britt;mnien , &c. volkomen

lacht oegcven , om uyt haren name ende van harent

!e2cn''mct den opghcmeltjn DgorluchtighlienHcerc

onin^'h van Groot Brittaiinicn van Vreede te handelen,

'ide de fclvc te fluytc». Soo heeft mccr-hooghftgc-

;lte Heere Koning van Groot Brittannien, hebbende

ièn Oorlogh uyt gcene andere infichten ccrftcljjck

tn^^evanocn j als omme daei- door een vafte ende onver-

Jreeckchicke Vrede te luchten , de ghemelte interpofitie

. van de Doorluchtighftc Vrouw Koninginne Regentc
'

van Hifpanien föohoogh geacht, datdc felvehetver-

; foeck ende begeerte van de opghcmelte Staten Generael

' in dcfcn deele g?crnc heeft willen te gcmoet komen,

niitsffridcrstot hetacnvangen ende vokrccken der Vre-

dens Traaatcntuflchen fijne Majcfteytendedegcmehc

Staten Generacl , als fijne CommifTariflcn, Gedeputeer-

den ende Procurateurs mee des felfs volle macht ten dien

,
eyndc zijnde voorfien, genomineert ende geconl.itu-

^) e'crc fijnen lieven, getrouwen ende gheheymen Raedt

;

I fJeneagium Baron Finch van Daventr) , Groot Zegel

1 : vvacrder van Engelandt i
Sijne lieve getrouwe Blocdr-

B
verwanten ende geheyme Raden , Thomas Fifcomte La-

liwer,rirooten Thcfaurier van Engel.-mdt,ïrfco6, Herlo^

van Monmouthj Capitain over een Compagnie te Pecrde

...
"vatt
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Van dc Lijf-guarde van fijne Koninckl. Mnje{K J^coi v.

Hertog van Ormondt^ fijne Mnjelreyrs Hof-Marfchaid^

fJenrick, .Graefvan J/^rlington . een der eer fte Se.

rilïèn vnn iimo: Majjlteyt ., cniij^ien lieven gctrouwv

geheynien Raed ^Henric\Coventry ^ Schilc-knaep .

Tweede dei Eerltc Sccrctarillen ; alle wl^lcke Comi
riflen en Gcueputeerdenjcn den opgemelten Meerc MftI:^

quis dc Frefiio^hcbbende ghelijcke volmacht endc Procu c

rat ie van de opghemelte Staten Generael der Veret ^'
^

'

de Nederlanden ^ nacr d^it de lelve tot de handel ingc , .

.

ren byeen gekomen, met malkanderen zijn bdprooóc
kep 5 cnde cyndehjk onderlinge verdragen^en eenparich:»^

Ijjck veraccordeert over de Poinften enile Articulen ^ hicid^

naer volgende ; te Te weten

,

I. Voor eerft is befiootcn endc verdragen , dnt van êiéii

fendaghaffalwefeneene oprechte 5 valie, endeohveri?^

breeckelijcke Vreede^vercenigingccndevrientfchap tuif

fchen den DoorluclitighdenciidcGrootmachtigen Hec>l

re Coningh van Groot Bntcannien , endede Hoo-^h Mot]|i

gende Heercn Staten Generael der Vercenighde Neder^
landen, als mede tufichen derïclver rcfpeclivc Ondera
danen, foo binnen, als buyren Europa, in alle Lang
den , Heerfchappyen ende Plaetfèn van wcderzijdts Gt^A

biedt.

I I. Ende, opdatdefê. oprcclitc verecnigingtiifïcha|

den opgemelten Dooiluchtighften Heer Koningh vfl
Groot Bnttannien , ende de gemcke Hecren Staten Ge^
nerael , des te eerder hacr volkomen cfFcft geniete ; Sod
is by de felve verdragen ende bcflootcn , dat immcdiate-3

Jijk naer de publicatie van dit Traftaet van Vreede , acn-<

^onts fullen komen op te houden^ende verboden zijn al4

Ie aften van Hoftiliceyt ten weder zijden 5 ende cn fuWcvt:

geene Aften, Commifilen, ofte InHruftien heymel)jck|

hochte openbaerlijck, direftelijck ofce indireftehjck by^

een van beydcn werden gegeven , toegeflaen, ofte in een

nigeri^aniere geleden , om te vernielen,befchadigenvaeni

te taften , te bevechten , ofte te fpolieren des anders Goc-j

deren , Landen,ofce de IngePetenen van dien , maer ter

contrarie,fullen d'Jngezetenen van bevde de Natiën wqx^

den gelaft^ ende hun aenbevolen^dat dc fel vc jiaer allent-

halven
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alvcn vrcedfaem cnde minnelijk onderlinge fnllcn hcb-

en tc bejegenen cnde ce gedragen.

III. Edoch 5 dewijlde afgelegentheyt cnde diftantic

erPlaetfenveeldaleyezijn, in dicrvocgcn,dat daerom-

: ncdeordres en bcvcelen van dercfpcdive Hcercnende

4eclters aen alle hare Onderdanen op een ende de felve

ijdt nieten kennen ter beftemdcr plaetfe over-komen;

loo IS goetgcvondcn , tcnaenfien van de vyandtfchap of-

e gewelt , 'c welck van d'eene ofte van d'anderc kj»nt

Tiochtc komen te werden ondernomen , deCc nacrvol-

»endeTermyncn ende Limiten te ftcllen ;
Namcntlijck,

^

l naer 't verloop van twaclf naeft-vofgende dagen van

verkondinge delcs , egcene Hoflilitcytfal werden on-

lacrftaenin 't tliltrift van 't Wellen vanher Brittanntfche

Canael, in't gemeen genoemt the Sonndingt ^ tot aen

't andere DiftVift ofte Geweft ghenaemt Nas , oft Kt

Neus m Noorwegen , nochte oock niet , naer *t eyn-

li^de van fes Wcccken van 't voorfchreve Geweft the

' Soundings tot acnde Stadt Tanger, nochte naer thien

^ Weeckcn in de Middelandtfche Zcc , ofte elders turtchen

de voorfchreve Stadt Tanger ende de Linie ^ nochte

naer't verloop van acht Maendcn in ecnigh gedeelte des

Werelds: Ende hocdanige aften van Hoftiliteyt, naar

:*t verloop van de voorfz. tijdt uyt krachte der voorgacnde

CommiffienjBrieven van Reprefalien , ofte diargehickc

pretexten foudcn mogen werden gecommitteert , fiillen

f . de fe!vc Hottiliteyten gehouden werden voor onwct-

5 1 tigh , ende de Daeders gedwongen tot vergoedinge ende

ï ; fatisfadie der fchade,oock na behoorcn gellrah werden ,

als \'erbreockers van dcpiiblijckc lufte.

I V. D(? voor-gemelte Staten Gcneracl der Vcree-

•i nighde Nederlanden j naer behoorcnafn hare 7.ijdccr-

• kennende het recht van den opgemelten Doorliichtigh-

flen BeereKoningh van Groot Brittannien , op dat aon

. des fclfs Vlagge , in de Zeen hier naer te benoemen , ccr-

\ biedighcyt werde bewefèn ; fiillen verklaren cndetoe-

k liicn,gelijck fy mits defen zijn verklarende ende tocftacn-

de,dat alle de Schepen cf Vaertiiygen,toebehoorcnde de

gemelte Vcrcenigde Provinciën , 't zy Schepen van Oor-

iogh ofte andere/tzy byzoiiderlijkjotte in Efquadres ver-

Bb 5 deck

i

w
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deek^in eenige Zoen vaadc Caep Fwis Tern genaeivi.i

toe aen^t midden van Punt 3 gcleydc't Stacen Landt, hr

jStoorvvcgen, aiïcdc Schepen ende Vaertuygen/oo \ree^' ^

den doorlucntighften Heere Koning van Groot Br'^ca

nicnhxiden mogen aengaen, ontmoetende^ 't zy dv

zijn alleen of in meerder ghecal , foo wanneer de feki

vocica hooghft-gedachte Sijne Majefteyts Wimpel oh

het''Zc)'l, gcrcydt Jack, dat m fulcken geval de Scb

ofce Vaertuygcn der op-gemelte Vereenighde Ncul .

.

den^hapc Top -Wimpel van dcgroote Malt nemen,

dc het Top-Zeyl fiillen laten vallen , in diervoegen, e

mergclijcke Ecr-ttycken,als oyt ter cenlgcr tijt in ee.

plaedcn hter bevoorens jegens eenige Schepen van S

Alajirfleyt van Groot Brittannicn,ofte van des lèlfs V
zaten ten rcguarde van eenige Schecpen van de Sta

Gcnernel^ofce van der fclvcr Voorzaten foudemog

zijn gcbinyckclijck geweeiL

V7 Nademncl de"Colonie^gefeyt Surinam^ ende d'

tioilcn ten nenfïen van d^s (elfs ovcr-gaenin denj

rótfT.rudchcn JVUhdmBUm^ doenmaels Gouvern

vjn deiclve Colonic , voor den DoorluchtighftenH
Konin^h van Groot Brittannien ter ccncr 5 ende

bam^irijnfj. van wegen d'opgemelce Heeren Sta

Generael ter andere zijde gcHooten , veele occafienvav

difputcn ende oncenighcden hebben veroorCieckt , on

trcnt het naerkomen der lelver , mitsgaders niet wey

hebben gecontribueert totdequide intelligentie,

fchen Sijne Majeflc)^ van Groot Brittannien , ende d

gemelte Staren onlanghs ontftaen ; Op dvit voor het t

komende alle oorfaecke van misverftanden t'eenemacn

moge werden wech-genomcn ; Soo f^en de opghe

tnelte Staten Generael by defen toe, ende zijn verdrager^

metden boven-gemelten Doorluchtighften Heere

nmgh van Groot Brittannien; Dat d:^ x'oorf^. Artic

niet alleen vólkomentlijck naer-gekomen Tullen werde

fondereenige tergiverfatie ofte cquivocatierNemaer ooc

liar Sijne Majefteytvan Groot Brittannien , lal vermogei

een ofte meer Perfboncn derwaerts te fcnden ^ de wek
kedentoeftandt van fijne Onderdanen 3 aldaer alsnocJ

rcbLvcn yi^^n^-. 0! n^:c f.i^kn mogen ondcrfoecken::
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yemct dc ftlvc over den tijdt van haar vcrtrcck fich

crdragen ; Dat oock Sijne Majertcyt fal vermogen een ,

-wee , ofdrie Schepen op eenmael dcrwaerts te fcnden ,

» Ücdes felfs Onderdanen , met ende bcnefïcris hare Sacc-

ccn j Goederen ende Knechten fullen inne nemen, ende

lacr van daen vervoeren ; Dat mede den Gouverneur

^an wegen de Staten Generael , te dier tijdt aldacr zijn-

Ie, geene Wett fal vermogen te ftellen ofte te onderne-

men, waer door den Koop ofte Verkoopingc van Lan-

den , betalinge van Schulden, mitsgaders vcrmangehnge

van Goederen , ten aenfien van d'Engelfche Natie op een

andere manicre ^vcrde gepleeght , als ten rcguarde van

alle andere Inwoonders derfelver Colomc voordefcn

gebruyckelijck is geweeft,ofte als dan gebruyckclijck fou-

jde mogen zijn , macr dat gemelte Engelfchen foolangh

; iler feivcr verblijf aldaer zal wefen , de felve Rechten

ende Privilegiën nevens andere fullen genieten , omme

aftieo te moghen intentcren wegens hare uytftaende

^ SchuIden,oock omme te betalen 't gene fy-luyden fchul-

ligh fouden m.ogen zijn ,
mitsgaders om Accoorden,

ipulatien cn Contracten inne tegaen op dc felve voet

,

idc foo als alle Inwoonders gewoon zijn tc gemeten ;

>at mede foo wanneer fijne Majefteyt van Groot Brit-

^nnien authenticque , ende naer 't vereyfch der faecken

crnftige Brieven van de Staten Generael , aen den Gou-

verneur van de felve Coloniefoude mogen afvorderen,

foo ten aenfien omme de gemelte Engelfchen van daer

l:
' te doen vertrecken , als omme de Schepen (

gclijck hier

vooren vermeldt is } derwaerts ftaende tc werden gefon-

den , aldaer vryen toegang tc geven ; Soo fullen d'oi'se-

melte Staten Generael , binnen den tijdt van vijftien da-

gen naer 't felve verfoeck aen foodamgen Perfoon, als by

fijne Majefteyt van Groot Brittannien , ten dien eynde

gedeputeert mochte werden ,
genoeghfame ende hoor-

iijcke Brieven ende Inttrudien aen den Gouverneur van

die Colonie geven , in dier voegen , dat hy defelve Sche-

l pea niet alleen vryelijck fal hebben te laten inkomen

,

macr oock in de fclvc te laten overgaen ,
foodauige fijner

Majeftcyts Onderdanen, die fich genegen fouden mogen

betooüen omme van daer tc vertrecken , met hare Ooe-
dcrcn
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deren ende Dienlt-bodcn , ende defelve naer focxbnigc

plaetfe daer van daentc vervoeren, als Sijnc Majciic]

i^l komen te ordonneren.

VL Is beflooten ende verdragen, dat alle Lan
Eyhmden>Steden3Havencn , Ka{leclen ende Fortrcff

welcke door de eene Partyc van de andere zijn , ofte zui

.

len \verden genomen, ghcdüurcnde den tijdt in de wek
kedcfenjonghftenongncluckigen Oorlogh isontdaer

\ zy dc Iclve buyten Europa ofte elders 3 ende fulcks ^

de expiratie van de Termynen y hier vooren gc^

neeit , racckendc 't wederzijdts ophouden van hoftilitcy -r

ten,fouden mogen ghenomcn zijn^aen den ceritcn Hec ^

reende Propriccaris fiillen ^Ycrdcn gereftitueert ^ in dei

fèlven toeltandt foo als die geweeft Tullen zijn, ter die;

tijdt a^^defc V^reede wierde gcpubliccert: Naer welker

tijdt geeneexpilatie , uyrplonderinghe ofre weghvoerin-i

ge der Ingezetenen, gccne dcmolitie van Forten , nochtti

vervoeringe v^n Gefchut, Bufp()eder,ofte cenig Gcrced->

Ichnp van Oorlog gcoorloft fal zijn , \ wclcktoü eenigc;

der Kaftcelen ofte rortrcfic^n behoorde ter dier tijdt , ahr

de Zelve foude mogen zijn vermeeftertofte ingenomen,

VII. Dat het Tradact tot Breda geflooten in den Ja-^>

re fefthien Iiondert (even en tTc/Hgh, gclijck mede alle dc

andere voorigeTradatcn door dit tegenwoordige Trac-

raet geconfïrmecrt zijnde, fullen mits defcn werden ge--

renoveert, cn blijven in volkomen krachtc cn vigeur,

voor foo veel de l^Ive het tegenwoordighe Traftaet niet

cn contradiceren , nochtc tegen gaen,

VUL Dat hetTractact vanMari; . . j.nnen'sGra-

venhageinden Jare 1668. tulTchen Parthycn wcderzyds

qeflooten , fal wxrden gccontinueert vof/r den tijdt van

negen maenden naer de Publicatie van dit tegcrtwoord*

Tradaet^ by aldien door 't volgende Tra£lact daer in

niet anders fal werden voorfienj maer ondei cntuflch

fullen de confideratien tot een nicu Traftact des aen-

gaende aen de fèlve Commiflariflen werden geftcldc

,

;ien welcke Reglement der Commercien in de Ooft

-

Jndies in't naeftvolgendc Articul aengecoert , fal wer-

den gedefereert ; Edoch , by aldiengcmcltecommiflia-.

nllc n binnen den ti'idrvan drie mncnden naer den aen-
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mgh harer Vergaderinge tot liet opftellen van \ gemcl-

: nieuwe ti aft.iet van MarinjC na wens niet konden over

:n komen ; Soo faldie facckc gebracht endc ghellclc

/erden ter aibitragie cnde ter difpofiticvan deDoor-

jchtigfleVrouw Koninginne Rcgcntc van Hifpanien

,

1 dier voegen 0 dat het Reglement omtrent de Ooft- In-

.ifche Commercie.volkonienfal verblijven aendearbi-

• ^ van hare Majcfteyt , gchjck in 't gemeltc hier naeft

O -ndcArticul nader werr vermeit.

fX. Dewijl aendcvryhcytvandc onderlinge onge-

roubleerde Koopliandel en Schecpvaert , het welvaren

bcydc de Natiën, foo tenrcguarde vanNeennghc

«.de van Rijkdommen als van Vreede gvootelijck is ver-

knocht j foo bdioort mede wcderzijdts niet mccrd; rtc

werden ter herten genomen , als het opftellen van een

rechtmatigh en billijck Reglement van Commercie,ende

dat voornamelijk rakende de Ooft-lndiesj Edoch over-

mits dit is een facckvan fecrqroote gewichte, endattcr

geen klcyne tijdt fal vereyfcht >verden tot het beramen

van bcdendige cnde durable Articulen , tot vergenoegen

cnde fecuriteyt van wcderzijdts Onderdanen ; Vermidts

onderenturchcn de afgemattcdeendebynate onderge-

brachte tocftandt van 't meerendeelder Landen van Eu-

ropa niet minder als de twee Parthyen in defen Oorlogli

ge impliceert, trachtende isnaerhet fpoedigh voltreckcn

van 't fclve Tradaet ; So heeft den opgcmelten Doorlug-

igften Heere Koningh van Groot Brittannien belieft het

erfoek cnde het verlangen der gemclter Staten Gencrael

te gemoet te komen , fulcks dat des felfs confideratie acn

eeïi gelijk getal v an Commiftliriftên, wcderzijts te nomi-

neren,fal werden gebracht,b<?lovende defelve Staten Ge-

nerael dar die gcne,dewclke by haer ftaen te nomineren,

naer Londen fullen werden gefonden, om aldaertetrac-

teren met die gene die fijne Majeikyt van Groot Brittan-

nien van gelijcken aen fijner zijde daer toe fal deputeren

,

cnde fulcx binnen den tijt van drie Maenden naer de Pu-

blicatie vanditTraaaet ; 'i Getal van de Commiirariflcri

van de eene en de andere zijde daer toe te nomineren ,
lal

beftaen in fes Perfoonen.doch fo wanneer naet't verloop

van drie Maenden naer hare bveen-komftc tot het by der

handt
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598 Daden vanfijn Hoogheyt

handt nemen der Confercntien , de (aeckefoodanï^fi

geluckigcn uytflagh niet mochtc komen te èrlange

net genielte Tradaet door haer-luydcn wierdc voltro'^!

ken ; Soo fiillcn de Poinden in queAie zijnde 5 \vcTd<

gebracht ende gelaten ter arbitragie van de Door!uchti| :i

ile Vrouwe Koningmne Rcgente van Hifpanicn ^ d
weicke elfCommidarillcn dacr toe (al aenftellen ; Fnc

^tgeene'tgrootlte gedeelte van dien daerinne fal

men 3 ter lacckc van dc differenten 5 bevoorcns niet atgi;i

daen nochte by gcleyt, fal fulcx bcydc Partyen verbinden

ende verplichten tot het aenncmen van dien ; Voorbdi
houdens nochtans , dat (y Commiiïariiïcn haer fentit*^

ment ende verklannge komen te uyttcn binnen den tijo)

'

van fes maenden , van dien dagh af, dat fy voor de eerl^
maal fullen zijn vergadert geweeft ; 't wclckmcdcalfoï
fal werden gehouden binnen den tijdt vnh drie maend
naer dat deÖoorluchtighfte VTouw^eKoninginne
Spangien dc voorfi. arbitragie fal hebben aengcnome
De hoogh--gemclte Doorluchtighfte VromvKon

ginneRegentevan Hifpanien fijne Majefteyr v.inGro

Brittannien , hebbende verfeeckert , dat dc voorgemeltl

Staten Generael;, naer dat dc Vrcede (al wefen gcllooten'

aen fijne Majelteyt van Groot Brittannien fullen betale»

achtmael hondcrt duyfentRijcksdaelders ; Soobelovei)

ende verbinden hacrd:^ fclve Staten GeneraeUdegemeltd
(bmme , van achtmael hondcit duylent Rijcksdaelders t(

fullen voldoen op dc volgende manierc ; Te weten ^ hei^

vierde gadeclte van dien aenftonts naer dat dc Ratifica-:

tie van dit Tra<ftaet onderlinghe fU zijn uytghewiiïelt i

Edoch het rcftcrendc binnen den tijd van drie jaren nae
^

daer a?n \T)lgende 5 cr.^ - fi^^
^

. ^ Iv- /
. w-^-n d

Jaers.

X r. Dathooghftgcdachte Dv-)orluchtigfte Heer Co
n^n^h van Groot Brittannien , ende de opgemcltc Hoog
ende Mogende Hcjrcn Staten Gcneracl der Vereenighde

Nederlanden nllc de Poinilea, en yderder felver in

byfonder^ in dit tegenwöordigheTraftaet bedongen-

cndebeveftight, fiaceei'lijck , ende ter goeder trouwen

fullen naerkomcn , mitsgaders weder-zijdts door ha 0

rcfpeftive Onderdanen ende Ingezetenen doen naer ko-

men
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^ n y fondcr daer tegen direftelijckoftc indire^lelijkyets

ronderncmcn :)nochte te gedogen dat door genicltt: ha-

1 Onderdanen ende Ingezeten daer tegen yets werde

idcrnomen ; OackalledePoinftcnjemleyderderfelvc

yooren vcrdraj^cn, dooropenc Brieven ^ nr-a hare

Jen ondergefclireven ^ en met hare groote Zegelen

ler-zijtsgezegek^ ;tls mede op dc bequaemftc cnde

achrighlte wijze ingeflclt^ratificecren endcbcvcftigen.

inle lullen de zelve wcder-zijdts binnen den tijdt van

er weecken nner dato dcfcs ( ofte wel eerder, is het

nlijck) re-ebjck cnde efFeiflivelijck overlCTcren ofte

overleveren 5 alles ter goeder trouwe.

^«.11. Eyndelijck , foo wanneer de grmcke Ratifica-

.:én onderlinge vcrtoont^cndc ten wedcr-zijdcnbchoor-

.^ck Eiillcn zijn iiyrgcwiflèlt ^ fal aenftonts de gemclie
"

reedc binnen Graven-liijge werden geptblicefcn, en-

Je fulcks binnen den tiidt vr.n iiuren naer i^thct over-

leveren en 't verwiflelen der Ratificatien aldaer tcrplaa-

'.^falzijn gefchiet.

.'Gedaentot Weftmunllcrdcn-?, I cbrua^y in uciijare

Was gcteeckent cnde gezegelt

,

j (L.S.) Fr.Flnch^c.S* EiMarqHisde Frefno,

Bj-j* (L.S.) Laiimer. (^••^0
(L. S.) Órmont.

^{L.S') H.Coventry.

P^OndeituiTchen ftond de Vrede-handclinge tot

?tCeulen mceft llille, maer niet die gcene, die op

Prins Willem van Furflenbe^'gh paften, die op den

,14. van February,.des naermiddaghsten 4.. uien,

•foo als hy van dc Gravinne de la Marck ^ een Dame
die hy ordinaerlijck belocht , en gefeght wort, fwan-

i'^jier by hem tez-ijn, quam, om naer het Kloofter
^ 1?an . Pantaleon , daer lich de BilTchop van Kcu-
llen onthield, te rijden, ineen doodtiche Straet,

idicht by de Kercke van S . Mauritius, door 9. of 10.

K ferlche en Officieren aengctait wicrd , met toe-

lègginge

i

VVi-lIein

van Fu:
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40O Dadenvmftjn Hoogheyt

fe^inge dathy een Keyferlijck gevangen was.

fittende met Tijn Geheym-fclirijver , Stal-meefl' >

van de Gravinne , en noch een ander in de Karc,

.

ftelde fich met andere fijne Dienai'en, tefamenc -

in het getal 5 teweer, loiTende hun Piftolen op r

Keyferfche , die mede vyer gaven , waer door eej.

.

ge gequctft wierden. De Prins Iprongh uyt deK
ros, menende te ontkomen, maer wierd gedwo .

.

gen daer weder in te gaen , met twee , die lich ra t

den blbotcn Degen in dehand by hem ietten. Zij

de dan des Princen gevolgh meeft geweccken , fetijj

ücheen indesKoetiiersplaets, en de Graef Fm'

c'rfco-Fetro Bög7tafco > Neef van den Marquis de Gn y

lui , met dsn blooten Degen nevens hem. Aid i

reden Ie de H-inc Poort nvt, en voerden den Vod

rot Mulheym , over den'Rhijn ; en voorts naer Si

borgh, en löo tot Bon,van waer hy op den 10 Mae.

door Bohémien, niet tegen-ftacnde al deFranfcb!

t(^enfporrelingen , die het op een veder,en vooriti

mentlijck op die van Keulen, wilden verhalen, nari

VVeencn gevoert is. AJfoo quam dien grooten A
chited, en Werckmeefter vanderFranfchend'

feynen, in handen van den Keyfèr, die hem vanj

beiben , als een Keylerlijck Ondcrdaen, en van f

ongehoorfaemheyt aen het Keylerlijcke Mand<t

Evocatoriu?», wel goede reden lal doen geven.

Het misnocgen^derFranfchenwierdt verme

dert , dewijl et^n Karre met eenige tonnen , gelij(

i

men voor gaf, vol Brandewijn , de Pooit van

ftevn fuilende uytrijden, van het Keylerlijcke

giihent , dat aluacr de wacht hadde , wierdt aeng

iKRiden , ende tonnen bevonden met Bush'uyt , t^
50000 Kroonen aen geldtgevult te xijn-, het welcligj

door een franfch Commilfaris , fich aldaer onthoi.^

dendc , aen eenige Guarnilbenen aen den Rliijn g

föüdcni m^t^ivdd'inGmé'vanKilmanfeck , K^
ièrs Coloael in handen geilelt v/ierdr.
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De facck van het vangen van Furfie?ihergh , wicrd

^enccÊ^hlaem rerechtveerdight , door het geen de

^anfchente vooren acnden Grave^v-ïw NaJJauw DcGm-

::rbruck, hadden gcplecght , diely, om dat hy het
^^«^Jj^lJ

bclangh der Franfchen niet wilde volgen,echter lich s?ibrnlr,

GOckHaer niet tegen ftelde, fijn vérbJijf-plaets met van cic

geweldt afgenomen, en daer feven Vaendelen te

voet 5 en twee tc paerde ingeleght hebben^ Ichatten- dJur"
. de voorts het Graeffchap op 500 Rations voor ye-

derdagh , en den Grave Iclve naer Metz gevanckc-

lijck voerende j hoewel ly hem, naer het vangen

m Furjhfibet'gh , weder vry fielden, op hoop den

ins daer door mede te lien verlofïen ; maer liilcks

hen rot noch toe milluckt. Al defcn handel , en

Vrede tufichen Engelandt enHoUandt, gaf de

rede-handelinge tot' Keulen fülck een flecht aen-

; ficn , dat daer weyni2;h hoope van gefchepttordt

,

gelijck defelve oock (3aer na geheel afgebroocken is.

•
, Ondertufïchen wierd de Wapcnrufling van defe HoMant-

et, foo te Water als te Lande, dapper beyvert.
[^'jfjjj*'*"

ands Vloot foude beflaen in yS.iScheepcn van [eVVaf«
orloec 5 met ander Vacrtuygh en Branders naer en iz

rcylch, zijnde daer oock bygevoeght een goede Lande,

rtv'e Flüyten, daer iich de Grave 'va7i Hornes 3 met
of 10000 Mannen inlcheepte. De nieuwe wer-

vinge te lande gingh oock dapper vooit, benefïëns

de è.ecreuten , fijUende fijn Hoogheyt , bu)ten de

ordinaiis Guamifbenen , een Leger van 28000 te

voet, en 10000 Paerdcn te Velde brengen; om
wiens menighvuldigc dienflen , aa uyt opmerckin- ^
e van de nootwendigheyt der SÉdthcuderlijcke ^'>'^

cgeringe , op fijn voornoemde Hoogheyt het Erf-

, Staclthoudcr en Capiteyn Generaelfchap van Hol- E f-

landt, &c.' gebracht is; om te devolveren, en te S/adt-

fyervallcn op des fblfs ManneHjckeAfkcmelingen,y^°^"Ho'i-

fjnet alle digniieyten ofwaerdighcden , praecminen- tandt

; tien , pr.xrcgati\'en jgerechtighedou 3 écc. daeraen ^c.

Cc vafl

1 'I
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401 Daden vanJijn Hoogheyt

vaft xijnde, fooals defelve by fijne Doorluchtigtb

Voor-Ouders zijn bdeten geweeft , en voor tegen

woordigli by de felve zijn Hoogheyt bekleet en be^i

feten wordt.

Op Vrydagh , den 2. February, foo als hare Eedlfj;

Groot Mogende de ecrlle mael weder compleeal

waren , foo wierd het point van de bewufle Sui*vi

vancemetgemeeneftemrncnatgedaen, en daegh

daer aen oock gereilmieert , ende daer op gingen e

nige Leden boven by fijne Hoogheyt tot het do

van de geluckwenfcninge , en foo fullen voortaer>

de Mannelijcke naekomelingen van fijne Koninckl

lijcke Hoogheydt, erfFelijck als Stadthouders ov

defe Provintie fuccederen , werdende in hare E
Gr. Mog. reiblutie van den 2. defer , 't felvc als vo'

uytgedruckt, namentlijck dat het Stadthouderfcha:

Capiteyn en Admirael Generaelfchap van Hollanc *

ende Weft-Vrieflandt , mitsgaders het Capiteyn eri

Admiraelfchap Generael der Vereenighde Neder

landen , naer het overlijden van den Heere Princo

vanOrangien, fal erven, fuccederen en devol

ren op de Mannelijcke wettige Dcfcendenten , ^
hoogh-gemelden Heere Prince van Orangien , iri

wettige Huwelijck te procreëren , en dat vorder

van wegen hra-e Ed . Gr. Mog. de faecke ter Genera-

liteyt, daerheenen op het b-achtighfte fal werder

gedirigeert, ten eynde by hare Hoogh Mog. he»

Capiteyn en Admiraelfchap Generael der Veree-

nighde Nederlanden aen h^- melde fijne Hoog-

heyts Mannelijck^ wettige cicicvi identen , als bover

inlgelijcks maglWerden gedefereert , als in 't breedt

by haer Ed. Gr. Mog. vooriz. refolutie werd aen

roert.

Hier op is by refuvzptie aldusge^efoheert.

By
refumptie gedcUbireert zyndc /op c geen de Hew

ren Gedeputeerden der Scadc Haerlem den 15 déij

voorlede maent Januarydefcs loopende Jaers 167A
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eroaderinge hebben geproponeert , of namentlijiik

de ïlc geringe niet foud . behooien te werden vaft ge-

dt , dat het Sta'dthoudcr , Capitain endc Admiiael-

ap Gencrael van Holkint ende \Veft-Vrieflandt,mitf-

eis het Capitam cnde Admiraclfchap Generael der

..^'éreenichde Nederlanden , naer her overlydcn van den

j.. Hecrc Prince van Orangc , foudc Erven , fucccdcren en-
'

. Jcdevolveren op de Mannehjcke wettige Delcendcnten,

^
!>y fijn Hoogheydcin wettige Huwehjckte procrecren ;

onder de Notulen van denfclven datebrecder gemelt,

^iiebben de Hecren vande Ridderfchap ende Edelen,mits-

-gadcrs dc Gedeputeerden vande rcr[>eaive Steden, in den

'^fiainc ende van wegen BurgemecJfteren ende Vroet-

»>échnppen vande fclvc Steden , ccndrachtelijck vcrklaert,

iigehjck by haer Ed: Groot Mog : verklaert wertby defcn ,

ïTdat de felve aendachtelijck hebbende geconfidcreer- den

aStaet ende de conflitutie vande Regeringe deler Landen,

foo ais die in voorlede tyden door Godes zegen onder de

Doorluchtige Hceren Princcn van Orange was geweeft,

lende particulicrlijck mede 'r gunt tYedert j.ofte 14 Jaren

'^ierwacrts daer innc gepaflcert ende voorgevallen was

,

[eficn cnde ondervonden hadden , dat defen Staet fcdert

,,jct droevigh ende ongeluckig Jaervan t6«;o. mctfcer

' rvcele cainmiteyten foo van buyten ak van binnen gewor-

ftelthadde, dat voor foo veel de faeckevan buyten aen-

^ gingen , men by naer noyt fonder Oorlogh , ofte vreefè

" van Oorlogh was geweefi;dat in den Jare i653.tuf!chen
'
iet Koninghrijck van Engelandt endc defen Staet , een

;r fwarcn Oorlogh was ontftaen , die de fondam.en-

.1 vande Regeringe defer Landen dapper hadde ge-

hut , dat men naeuwelijcks adem in dien Oorlogh ge-

,-^hept hebbende , den Staet wederomme inden Jare

i6s6.n-jetdeKroonvanPortugael, endenndcrhandtin-

i dc Jaren 1658. ende 1659. gcnoechfaem in een opcnba-

'*4ren Oorlogh gevallen was , ter faecke van den Oorlogh

nn he t Noor<len ontftaen ; Dar daer op wederom inden

[
Jare i^64eenen nieuwen Oorlog tuFchen den Koning

.n. van Groot Britt;^nuien endc defe Landen was gerefen,en

iki 'genoegfaem. rraer evc n naer het eyndigen van dien Oor-

logh wederom was opgekomen den jegcnwoordig-n

Cc» üroe-
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droevigen cn ludueufcn Oorlogh, ende dat tuflthcn <

tydt van die voorfz openbare Oorlogen delen Staet nc

hadde moeten lyden ende lupporteren Teer veele wed^

waardigheden van foodanigeNabuyren , vai.de wek
de lelve voor defcn feer was ontfien geweell ; Dat vc

foo veel belanght de faecken van binnen , de Republiqi| i

met innerlijcke dillcntien ende oneefiigheden leer wai

gequelt geweeftj dat vanden jare 1650 af tot den jaii^

1 660. toe /ecrvcelc Leden t'ecnemael hadden afgefi|

van denjegcnwoordigen Heere Prince van Orangei

nich naergelaten Manshoirvan dat Doorlugtige Huys^/i^lj

ende dat eenighe andere Leden met grooten > ver hadr.ö

dengefiilhneert dat men de handt van fijn Hoc^gheyd{1

met behoorde aftetrecken ; dat den Koningh van Gi ooDl

Brittannien inden jare 1660. door het Parlement aldaer^i

tot het felve Koninghrijck genood?ght , ende fijne reyi/

dcrvvacrtsdoor dele Landen voortgefct hebbende, dQv

Staet foo aen fijne Majclteytals aende Vrouwe Pnnccf

fen Roynleende Douariere van Orange, hadde betuygh^
forge te dragen voor de Intereften ende Educatie vai /

hoog-gemclte fijne Hoogheyt , de (elve oock gh.cnoech 1 j

(aem defigncrendc: tot de digniteytcnby des felfs Door-i

luchtige Voor-Ouderen hier te Lande bekleet, dan dat-,

men naer heroverlyden van hoog fè-gcdachte PnncelTcil

Royale daer inne wederom wms vcrflaeut ^ ende die faec-)l

kevande handt gew^efcnhc-rddc ; Dntmen naderhantdcJ

Voorfchrcvc Educatie wederom op lich hadde genomenA
cndeeyndelijck in^tlaetrte van den jare 1671 het be-)J

gin van den jare 1672* met den anderen gevallen wasirtl

ieer groote difrerenren, over het eligercn van meenl

hoogilgcmelte fijne Hoogheytrot Capiteyn Gcncrael^lj

over de Militiedcfjr Landen, datde expenentie haddeii

geleeit dat de voorfchreve innerlijcke diilentien oorfaeckJ

cndeacnleydinge acnde Vyanden vanden Staer haddenJ

gegeven . om daeropt'eickens van nieuws te infulteren

wetende dat die de felve onbequaem maeckten (omme
met een-gewenfchte eendracht by de Voor-Ouderen tot

een fondament van defe Rcpublicque gelcyt ^ ende vani

Godtde Heere Almachtich foo genadelijck gczegcnt)!

liaer defenfie ende befcherminge te betrachten ^ ende dacl

dcf
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ie difFercnten die ontrent het cligeren endc vcrkie/èn

lan een Chef over de Militie dcfer Landen , t'eickens

mftonden , ende de diffidentie dje mendaerinne van

[.4cn anderen hadde , retardeerden emic wederhiddcn dc

'^iberatien ende refolutien , dje nooiwendtg genomen

_Joe«en werden , om het Uythecmlcii geweld af te k.'e-

BiHwn, endc met difpuytcn onnuttclijcken deden vcrloo-

«n , den tijdt die boven al in achtinge tc nemen was, dat

idic felve difcrepantien oorfacck waren geweeft ,
datmen

finhctlaeiftc van den voorfchreven jare 167 f. foo\van-

::neer d-n Koning van Vranckrijck genoegCiem openbaer

ietuy^hdc , dat hy dcfe Landen met den Oorlogh aen-

ijpen wilde , n.aendcn hadden geconlumeert ende

Dor^^ebracht met dchberatien oyer dc Elcftievaneen

.apitcyn Gcneracl , ende de Perfoon van fijne Hoog-

ineyt,diO men hadde behooren te hefteden tot het aenne-

imen van Knjghsvolck , ende het by een vcrfamelen van

de middelen tot dcfenfic van den Lande gerequircert

,

ende datdaer door toegekomen was, dat foo wanneer

Men Koningh van Vranckrijck in den vcorfchrcven Jare

,ï67i. den Stactmcrde Wapenen aentaftc, -de felve in

4het uvtcrfte gevaer ende pcricul van haren totalen on-

4dcraangh ende ruinc gekomen was , dat hooghgemclte

lae? Ed. Groot Mog. daer op eenparighhjcken hadden

•meynt , dat niets beter ofte h.eyllamer te dencken ottc

hoopen was , dan dat aen d'eene zyde het gunt occahc

-iRjtde voorfz. dilcrepantien gegeven hadde , t'eenemaei

m l in deerondtwegh genoh;cn endc geamoveert mochte

.il werden, opdat men daer door niet wederom mochte

r

* vervallen in foo fware ontgeleï^cntheden als men jegen-

:
I woordig hadde uytgeftarn ende dat aen dc andere zyde ,

L ' erkent mochte werden de grootc dienften die het Door-

l i luchtige Huys van Orange^ tot eieaie ende confei^atic

'

van den Staet hadde gedaen j Ende hebben vervolgens

dc meer^^cmclte Heeren van de Kidderfchap endc Ede-

len ,
mit7c;adcrs dc Gedeputec- den van de refpeftive Ste-

den , in de name ende van wegen Burgcmeeltercn ende

Vroctlchappen van de felve Steden , ecndrachtdijck ge-

dcfereert, gelijck haer Ed. Groot Mog. defereren by de-

fenacn meer-hooahgemehe fijn Hoosheyt, endc wet-

Ces
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^^6 Daden v^^n fijn Hoogheyt

tigê Mannclijcke Dcfccndentcn , die hooghfigedac

fijn Hooghcydt in wettige Huwelijck fal komen tc

creëren ^ het Stadhouder^ Capiteynendc Admiraclfcl

Geueracl 3 van cnde over de hooghgcmehe Provintie '

Holland endc Welt Vrieflant 5 mctallcdc Dignitcyw

Praseniincntie ^ Pr;erogativcn 3 Gerecht gneden 5 en

Waerdigheden , daer toe cenighfints fpedercnde .ni

u/tJ^cfondert, lbo ende in fulcker voegen als het fei

Stadthouder^ C' ^ ende Admiraelfchap Gcneraél

van cndeovcrdj ... ^^ igemche Provincie ^ jegenwoorq

digh by hooghgemcltc (ijn Hoogheyü werdt bekleedt 11

ende dat dienvolgliende naerhet overlijden van meer-a

hoogligcmelcc fïjn Hoogfieydt ( die haer Edele GrooM

Alog. wenfchen endc b.dden dat Godt den Heere Aki

niachrigh feer vcele Jaren voorfpoedelijck wil bewarcra

cnde zegenen )
hetgcmclte Stadchouder^ Capiteyn endej

Admiraelfchap Generviel ^van cnde over de hooggemelte

Provincie van Holland: ende Weli-Vrieflandt y met all^

devoorlz. Digniceyten, Pro^emiaentien^ Pra::rogativen J
Gerechtigheden endc Wacrdighedcn daer toe fpc£i:cren-i

de, niets uytgefonderc , foo endcm fulcker voegen ^ aki

het felvc Stadthouder ^ Capiteyn ende Adniiraelfchapl

Gc^icrael^ van endc ac hooghgemelte Provincie 3I

jegenwoordigh by iioc clcelljn Hoogheyt werddj

beklcet, fil erven 3 fuc . ... jn endc dcvolveren op dei

Mannclijcke wettige Dcicendcntcn , by hooghgemeltej

fijn Hoogheydt in wettig jn Huwelijck te procreeren J
Ende is voorts by de gemclte Heeren van de Ridder/chap

j

cndcEdehn, mitlgaders Gedeputeerden van dcrefpec-l

tive Stede n 5 in den name ende van wegen ?»urgcmecfte-j

^rcn ende Vroedtfchappcn van de fclve Steden 5 goedcgc-
]

vonden endc vcrflaen, gelijck haer Edele Groot Mog.j
goedcvinden ende vcrftaen hy defèn , dat hier van Brie-

ven in behoorlijke forme onder het Groot Z'cgcï van den
Land?, tenbchoevevan hooghgemelte fijn Hoogheyt,
ende fijn Hoogheydcs Mannclijcke wettige Dcfccnden-

tcn y by hooghgemelte fijn Hoogheyt in wettigen Hu-
welijck te procreeren , lulJcn gedepcfcheert ende uyt- 1

gegeven werden 5 Dat wydcrs van wegen haer Ed. Gr.J

Mo de fake ter Gcnsraliteyt dacr henen op het Icrach-
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blfehfte fahverdcn gcdirigeert , tcneynde by haerHoog

mZAna. hctCapiteyn en Admiraelfcliap Generael der Ver-

^n^fghde Nederlanden , aen hooghgemclte fijn Hoog-

;ydt 5 cn fijn Hoogheyts Mannelijcke wettige Defcen-

itcn , by hooghgciueite fijn Hoogheydc in wettigen

welijck te procreërcn , infgelijcks mach werden gi:-

•ereert , ende daer van ten behoeve van mccr-hoogh-

nche fijn Hoogheydt , cnde fijn Hooght|yts Manne-

«cc wettige Defcendenten^by hocggemelte fijn Hoog-

Tieyt in wettigen Huwclijck te procrcëren ,
gehjcke Brie-

ven in behoorhjcke fovtv.e onder het Groot Zege! van de

i-Cenerahteyt mogen werden gedepefcheert cndcuytge-
'

:vcn Onder Itondt , Accordeert met de voorfz. Refo-

itien. Was getceckent

,

SifiJon ^c.m Beauvtont.

™ GeUjck oock gercfblvceit is , de faecke ter Gene-

Taliteytdaerheenente dirigeren , dat het Capiteyn

en Admirael Generaelfchap Generael der Veree-

nio-iide Nederlanden , van gelijckcn erffelijck op f^'-

ne Hoogheyts Mannelijcke afkomftcHngen werde
"
econfereeit. Waer op aenftonts door een deputa-

'jc van haer Ed. Groot Mogende , aen lijne Hoog-

rroieyt dele Refolutie is bekent gemaeckt , met een

: CongratLilatie daer over , die fijn opgemelde Hoog-

! heytlich wel liet gevallen , en daer over de Steden

! . vanHollandt, yderinhetbyfonder,aenhareHLiy-

fen deeereheeftgedaen, van te gaen bed.Jicken:

; én is van geUjckeninZeelandttenlelvendage, by

de Staten van die Provintie, een gelijcke Relolutie

s;enomen , cn door een aeniicnlijcke deputatie, daer

van fijn Hoogheyt kennifie gegeven , en hebben de

Provintien van 'Vrieflandt en Groenin^en , mede

cedecerneert , de Survivance van het Capiteyn en

Admiraelfchap Generael der Vereenighde Neder-

landen voor de Mannelijcke defcendenten van iijne

Hoogheyt, uyt wettige Hawelijckcn te procreèren

,

daer op het lëlvige iSyhaerHoogh Mog.oock ten

^ vollen is geadjudcert.| C c 4,
Op

1
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408 Bade» va»ftja Hooghyt

Op dcfen hoogen trap van waerdigheyt heeft he
«ons goedt gedacht , lijn I-ioogheyt , dien Doorluch-

tigcn Prins van Orangien , te iaten , in verwachtin»

ge van hetgeen door fijn edehnoedigheyt , wijbhc vt

en dappcrhevt , verders tot onfè' dgemeene wci-

Itandt, naerhec reduceren, reëderen en herllcile

der vc rheerde Landichappen , het afwijfen van vi

ililcke machtige Vyanden , het bevredigen van dien '

j^rooten, en löo geweldigen als verbitterden Ko-Ï
ninck van Engeland , hettemmen van die woeden-c
de Biflchoppen Keur-Keulen en Munfter , hoe on-n

vrcedfaem iy.oock waren, rot Vrede gebracht, faB

u\tgewracht v/orden , en hoe verre dien genadigent'

Godt der Wapenen , lijn enonie foo goede faccke

fil gelieven te zoenen en begenadigen, niettwijf-

felende of lijn fmadige verdruckinge, fal beneflxitis

het tot noch toe verdruckt , en onder ibetlchijnende ;i

Tyrannen vermorfelde Vaderlandt, lijn luyi^er {o:

danigh doen uytbrailen , dat de t'onrecht verbitter

de gemoederen 5 geliefkooft door een vleyend

dwingelandy, verlieft op e^n verteerend vyer va

ingelü'optc Staerlücht, met een geluckiger verkie- -

linge, hun alderwaerdilc Ichat (naeli Godt) niett:^

trouwhardge omhcllingen lullen komen ontmoe-
ten , en in hem erkennen , dat Godt waerlijck ver-

heft die om der Gerechtigheyt lijden en in fijne pT

Vyanden, dat de Goddelijcke wraeke, indien lanck-

faem , te gcwilïer en heviger treft. JMet wat verlèe-

kerde beginrfelen dele onlè hoope geftijft wordt,

ofal de voorgaende proeven niet genoegh waren

,

laet ons delen dagh alreets befchoirw^m , wanneer

wy Vranckrijck door onfe Macht ter Zee, fchric-

kelijck in lijden, door onlè en der Verv/anten Oor-
loghs Heyren te beven, en felfs in hun fchuylplaets

gevangen fien. Wy verheugen ons, verheught u

oock , voor löo veel dit nevensgaende bericht u daer

fl:of^è toe beichaft.

Hoogh
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De Vrïn: v^in Or.irf^ien. 409

Hoogh iVlog. Hceren 5

^4er dat ick^my de eere hadde gegeven y van aen U ^

Hoogh Mog tefchrijven, op onsvertrec\uytTor-
^^^^

baejy deden wy alle mogtiijc}^ devoivy om in de Bocht

geraken^en kamende ontrent Heyjjant^ liepen deFran-^

he ^alfoo na, als men na Zeemanfchap h^nde^ den Kjand
» ons aenf\omen , vierden de gantfche I^^Ji lanohsy tti de-

mvan difiantie tot dijlantie verjcheyde T^eyn-fchooten.

'^yverfiondcnuyt de Gevangens ^ die wy m verfcheyde

•arck^jcKs genomen hddden dat een groot gedeelte van
zn^del van Brelagne fich tot Brefi end daer ontrent

nthielden, welcl\e Stadt men feer gefor/ificeert en met

^eel J^non voorjien hadt ,
'tgeneJy mede op de fchepen ,

e Tvelcke gerangeert waren % om hei inkomen van de Ha-
ftn ie beletteny geleyt hadden

.

^lie f-Joofden van de Piloot y waren eenparigh van

intïment , dat ( geconfidereert
de U^ind die als doen l^aey--

Ie, als mede het pericul van die ) voor ons niet anders

e doenJlont 5 als de gedetafcheerde ende afgedivaeldejche^

n , op de ifelck^ verfcheyde Comp^:i^ien van de Landt-

ilïtie ge emharqueert waren
,
tujfchen Bel ijle . ende

Cardinalen in te \)t;achten ( om als dan Wedershy mal-

^nder geconjungeert *:^^nde ^ mei de gantjche macht te

^^ylenna dc l{evier de Loire.

Den z'^. luny arriveerden voor Bel ifie y ende kregen

nfelven dagh ontrent den avondt % BarccjHeu met IVijn

e SoHt geladen^ ende dos anderen daeghs's morghens

praecl\en wy een Schipper van een Engels Scheepje , gela-

ienmetï^orny dat ujt de Haven v*in het Fort van Bel

ijlecjuam, defe verfellerde ons ^ gefien tekebben^ dat in

et Eylandt 8000. Alan in de IV^apenenwaren , onder

tvelcke fich bevonden 600. Poerden , alle Edel- luyden

n het vape Landt, Hetgene eenighfints geconjirmeert

ierdt , door een Lootsman van St. La':;^rey die wy geno^

en hadden ^ ende die drie daghen te vooren noch op Bel

^egeiveeji wa^ , dochfeyde hetfelve maer te hebben hoo^

nfegge7i 9 fonder naderfeeckerheyt daer van te iveten»

ier op refolveerden tvy op dit Eylandt te landen y ende

p^gh ten dien cynde met de Heer ^dmir^^cL Tromp te

C c 5
recog-
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410 Daden vanfijn Hoogheyt

%'ecognofcercn ^ ende bevonden ee» feer bet^uame plaets

defelve

Ick^font otidertufJlheneenTrompetter aen de Inger^eS

ficn ,met ordre datfe uytden haren eertige [ouden depmer^t

ende aen ons boordt l(omen ^ om aldaer oufe intentie te

Jiaen, op poene van geplundert te tverden. Den Trompf
ter Tviert by den Gouverneur van het Fortgebracht

welc}\ede ordre gelefen hebbende^ hemde felve aenfioj

weder ter hantJielde , en feyde dat de Ingc^^etenen die (•

dresn:etparerenfouden ^ ende indien menhet Eylantn

attacqueerdeny datjy het felvefeer wel defendereft foudi

FJier oplanden w) des anderen daegs 's morgensfeer^^

lucl\elyck^^ vindende veel winder re[tjtentie alsivy gedaa

hadden , 7net tegenjiaende den vyant aldaer tivee Hjtre^

chementenbovenmrUk^nderen , die met volcJ\befet7var

ende het opk^imm^n van den Eergh al vry moeyelyö\y

len fooveel ^Is ick^<an oordeelenyf}o en geloofniet d^itter

alles 3000. Man in't Eylant inde IVapenen waren ^

dat dien Engelsmanftchfeer vergifl heeft.

Des avontsnaer dativy het Eylant voor een gede

getraverfeerthadden y
campeerdenwy ontrenteen Af

qnet fchoot vanhet j^fteel.ineen laeghteydaer tpy W^atc

om te drinzh^n vonden , het mlck^ in dat Ey lantfeer man ^

tjneerden. Den ]uyiy campeerden wy tot Soifon,ahva\r

7vy hetmeejie deel van'tf^ee dat in groote quantiteyt
^

dat Eylant is,hy een Lieten dryven ^ en verders opde Kl

brengen

Ende na dat roy '
, dagen aldaergelegen haddenJ<^rege^

onfe vermifte Schepen in 'tgeficht , ende refolveerdena

doen wederom te embarqueren ^fonderyetsop 'tFort te:

dernemen^ alfoo hetfclvetc veelti]tsfoude neconfume

hebben, de ivcll\etvjy ^eel nutter eK avantagieufer tot dier

fie van K Hoog Atog. loonden emploj/eïcn, JVy namei

oock^^.ftuc(cn k^non mede^ dieivy van den Tyantgeh^e
gen hadden. Wy fetten onfe l\purs na de I{eviere v

Nantcs y en quamen op den 3 . luly des morgens in de B
^

va7i BoHrgnenf tegenover Narmoutiers ten ^nck^r.

Het Gety diendagh voor de Landingeverloopen^ifn

de 5 refolveerden v?y hetfelve des anderen daeghs op

Eylant van N^moutierstedoen^^elijck^ooch^efchie
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Vyant hadde aldaer aen het Strant eenige Batteryen

rcnchée opgeworpen ^ in de we\cl\efy hareAlufquettt^

epojleert hadden , en alfoo dder niet veel IV^aters was,

niet met sloepen ^ Bootsen Pincl\en aen Lant

^ endemoeften noch de meejietot de middel door het

UY marcheren ^foo dat verfcheyde h^re Bandeliers nat

fden.

'aerdat denVyant eenige defcharges op ons uyt hare

nch 'te y ende achter de Mniiren van een Dorp daerivy

t onder Landen gedaen hadden^ ende wy dicht onder haer

omen wcfende^nam^n fj de vlucht, endefalveerden Jich

fhetvafie Lant van PoifloH fy verlieten eock^terJelver

het j(ajleel van Narmoutiers.

Wy njimen fooophetfelve ^ als op de Batterijen langhs

Strant ij.Jiuck^en van Aletael ^ ende g vanTfer,
\evens i^.fchepen die op droog faten y en dcrhalven niet

ch loonden. Jn het landen hebben 135/00 Doodenals

^lequetfien gekregen, benevens verfcheyde Officieren , als

$mentl)cl\den Lieut.enant Collonel ende Major van mijn

\giment^een l^^^apiteyn^een l{apteyn Lieiitenant yende

'aendragers^ (^die alle naer de uyter\ 'ijcl\e apparentie^re^

apperen fullen,

IJ angens die wy in de rencontre kregen ,
feyden

ktter 5000. Alan van het vajie Landt op het Eylant

ndente ]\omen^ende datter alberey ts. ^00. gepajfeert ^a-

n/t well\my den marfchjoo veel mogeli]cl<^ydede verhae-

en
^
ommedejelveop pajjagie re rehcontreren y latende

'apiteyn Braecl^ely met ^. Compagnien Alatroofcn ende

O Miifq ettiers tot befettinge van het K^ifieel y endeden

apiteyn Hardenbrocc\^ met de Compagnie Matroofen

an de7i ^drnirael Tromp y in de ^bdye; Tegens den

ont ontremde pa^agie h^mcnde , verjiont dat alles we-

erom na het vajie Landt geretireert was , alwaer ny oock^

engroote O2^ntifeytvolcl\^ foo te voet als te paerdtk^on-

der? jlen^ Hel mancqnemcnt vanverfch JVater
^
obligeer-

demyeen uur van daer te camp eren ^ latende den Heer
van Somerdijck^met 400. Aian tet befettinge van die

^ofi.

Den ^ Jji/y des morgens
^ afnamen daer ontrent twee

Brejautijns
y gemaeck^ op demaniere van CaUyen ,

de

7ri;icl^

i
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^11 Daden van fijn Hooqheyt

wckJ^e die van B^helle gtfonden hadden om onf^y /

obferveren^ e ch^op hebbende jhick)ens l^Onon ende

Aiatroofen^ alle wel geivapent. Defe niet wetende a

TPJ gelandttpaereny naderden het Strandt^ altvaer i»^

fjeer -van Somerdijch^ tz^efligh Mufquemers achter m
fdenveltjen verborgen hadde

^
endeterrpijlhy haer arm-

feerde
,

jich gelatende een Fransman te Zjijn^ vielen hh^

füofchielijck^mc tdefelveaen^ datfy ftch over gaven. .

Dit Eylandt heeft naer gifjingtwee duyfent Huyfi^k>

en is ontrent V ijftigh I{peden van het vafle Landt ge/ef^y

reert
, foo dat ivy den Kyandt . die aen de andere Zjyc-

van hep IVater voor ons ghecampeert Ugh ^ ende Jy
ghemacl^elijcl^^met Mufjuetten kenden bejchieten.

laegh JVaterüep het Landt datt^ffchen Bouin ende

auvoir y 't welcl\het vajic Landt van PoiElotiisy em^i

du Eylandt fjod^nigh droogh ^ dat men metfoo veelyoU

infront als me» wilde^ van het eenc tot het andere droogh';

'uoetsl\pndepajferen
^ tvelcl\e pajfagie maer een uyr gae.

is ^ ende l^anttpee uyren voor ^ en twee uyren naer

laegh JVatergefchïeden

Den Kyandt iiet hetgerughtloopen^ datfy ordrehact'

den van den K^ningh y om met de gantfche macht . foo a^^ .

Voet als te Paert^ over te l\pmen ^ om ons die Voji i"^

doenfjuiteren. Ondertuffchen jtakenfy felfs alle de Zout
*

fannen ontrent Bouin en Beauvoir inbrandt ^
waerdoo

fy toonden meer bez/reefi te ^jjn
^
datwy fouden over l\o

men ^ als van intentie te wefen ons te rviUtn attacqu

ren.

Naer dat wy dan aldaer drie Ti^eecl\en gelegenha

den Hog.Mög dienjimy belettende dacr eerder vai

daen te gaen
^
hebbenVPy ons wederom gcembarqueert

naer dat ivj te vooren een gedeelte van't J^ajieel haddei^-

doen fpringen ^ haerWercken langhshet Strandtgefleek

haer Hujfen geleeght, al haer Kee^ dat een f^^r groOr

getal ivas ^ geconfumeert j ende daer en boven Ojlagier

totvoldoeninge van de Rrantfchattinge ^ ter fommc var,s.

'veerthien duyfent I\ ijcxdaelders ^ mede genomen ^ welch\

TraEïement jy fich door hare oppofitien geattireert heb-i

ben»

Uytonfc Gevangens hebben wy verjïaen , ^Isdat d

Fie
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lertogh van Chatnies 7nct vier duyfent Taerde?i van

en Adeh fch tujfchen Croijilende St. Lafere onthoutj

ntrent fes uren van daen\ Den Hertogh van Retz

:

^ ontrent tvMelf hondert Edellieden y €7ide vijfduj-

Ingezete7/en tujJchenBourneufende Machoe ^ een

hier van dae?i.

Den Hertogh van VieuviUe met tvjee duyfent EdeU

te Paert > ende acht duyfent Ingefetenen y in ons

\iiicbt tegen ons over fch verjp'eydende tot Boum ende

Beauvoir y konriende de tvjee laetjle fich altoos i?i V
\Qrte cofijungeren.

Den Hertogh van Gadagne commandeert te Eochel-

'ty Oln on en Plfe de Ree y in vjelcke plaetfe fy haer

iwefe Volck by eengetrocken hebben yfuhfo7inere7ide dat

het dejfcyn derv:aerts mocht leggen.

En volgens het ee??parigh rapport van verfcheyde

vangens y het v:elck gccovjirmeert vjord door de En--

^che en Hamburger Schepen van daer komende , fo9

^de in het Eylandvan Bhee alleenfch bevinden thien

duyfent Man onder de IVapeneri y en duyfentpeerden y

daer ondei' vïjf duyfent htgezeteymi begrepen y dat ze^
'
rtfes IVeecken aldaer de Regifnenten te voet van Ga-^

lign^yNeuviUey Louvignyy en een Battaljon van Ma-^

'ine y benevens andere gedetafcheerde Compagnien in^

\komen vjaren : als mede de Regimenten Peerde?i van

^urfelle en Belleguarde y voaer van de eerfie onder Ga-

igfie commandeert y de tvjeede de Ruyterfe y en Lau^

Vay over de Stercktens.

Van Oleron hebbengeen andereparticulariteyteny als

jtdaer oock vol Volck y foo te Voet als te Paert is y en

lat zedert drie vjekefi y daer noch een Battalj07i va?i de

JMarineTi i7zgekome?i is.

. i; Den Gouverneur van St. Sebafliaen heeft my ge--

:hreven y dat hy de macht van den Vyandt langhs de

^kflen racuvje hadde doe7i onderfoecken y ende bevon^

n datfy over de tachtigh duyfent Man te voet y enfes

duy^
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414 Daden van fijn Hoogheyt ^
duyfe7^tpaerdeny van la Roebelle y Bordeaux en B^j^
onder de Wapenen hadden.

Dat de Marefchallen va?i Grammont en Obret y

nevens de Graven de la Sere en Louvigny y hetopfh

hadden van de Kujl y tujjchen Bordeaux en Bajone.

De Gevangenen y en 00ck die daer van daengeko:

zijn y [eggen y dat daer eengroote mifcrie langbs de JfCl

t6 y die feenemael geruineert vüerdt y door de RuyteW^

en Opbodt y jafoodaiiigh als een Vyajtdlijck Leger fo.

konnen doeny foo dat daer in hetrninjle?: '' ^''^ ^^

als de Huyjen.

De Heer Admirael Tromp y heeft U Hoogh Mêi
geadvijeert de particulariteyten van het verhra?iJlf^

vaneen Frajifch Fregat y ^tivelck door tvoee van 0}h

Oorlogh Schepen aenStra?idt avas gejaeght y heipive^

het nemen van eengoede Prijsyjoo dat ick hetfelve hi^

'

niet repeterenfal : Wygaen Jbo aeTiJionds weder 07zd^

%eyly om^tgene viy verders aenhevolen is y in^tvjer^"^

te JleUen.

In V luands Schip HoUandiay zcylende van ^armoi
tiersdemj.July y 1(^74.

Waermedc Hoog Mog. Hceren^ &c.

Geteeckent y

W. A. G R A V E van H o r n e

Noch blijckelijcker proeven van perfoonlijc!

cn beleydende dapperheydt ^ in fijn Doorluchtig^^

Hoogheyt 5 brenght ons de t\]dt te voorfchijn :>
d

de welcke fijne V^yanden ovcrv/onnen worden ^

het geejiKindt
(
gelijck hunqiiaetaerdigheytheefc

willen voorllellen ) maer een Man is ^ die het Roi

van defe Staet toevertrouwt is geworden. Weicbi

verhael önlè gemeende bekortingen noch vergroot5<

en den Lezer de onordere van onfe afbreucke 5 fal

doen ten goeden houden ^ zwijnde nu te raede ge|

wjr.|
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De Prins van Orangien. 4 1 j

orden 5 onfe Befchrijvingc tot het uyt-eynde van

Campagne te verlengen

.

bden 5. vandeMaendt van Mcy 1(574. begoft

Hoogheyt met lïjnOorloghs troepen, omtrent Hooi-"

endael vergadert , fterck 18000 Mannen te heyilr

en SoootePaerde, naer Mechelen te mar-
gj^^^^^

en 5 alwaer hy , van we^en den GraetV*? Mon- "

j door den Heer deLouvigny is veiwellekomt

orden , en in het Palays van Hooghftraten, daer

heeriijck toegcmaeckt ,
geherbcrght. Op den

des morgens, quam hy binnen Bruflel, door den

en Grave vaji Monterey > tot Vilvoorden ont-

zijnde, die hcni met alle ftatie ende eerbie-

!ge van de hoogcr handt in hetHofaldaer gclcyt

ft. Men hicldt daer voor het aenvangen van de

eltijdt, wel 3. of 4.iuen Krijghsraedt: naer al

wclcke lijn Hooghcyt weder, beneftens Prins

'aurits 'jaft Nafaiéj de Gract'van WaUeck , die

, fi van den Raedt waren geweeft, weder des

i)nds ten fes uren , na fijn Leger tot Duffelen ver-

ken is. Eyndclijck begoften de troepen van de-

Staet , voracr op te trecken naer Leuven , zijnde

den 28. de Legers , foo van onie Staet, als die van

angien , volkomen aen het bewegen.

De Hartogh 'van -Holficyn , met een Brigade te

erde uytgecommandêcrt, om de mijnen van de

ranfchen te bclpeuren , ontmoete een vyandlijcke

aitye, die door hem geüagen, en 160. Ruyters Fi^n-

^
acrvangevanckelijck, bencltcns goeden buyt , by r:l>cpa

-jfijji Hoogheyt in het L^er gebracht zijn. Op den
5hg^n".

i. Juny had de Prins lijn quartier tot Semps, halver

egen tullchen Bruilèl en Leuven , en vooits hoo-

ïr op naerWaveren. Het Leger wierd dagelijcks

r nieuv/eaenkomende troepen, vaft ftercker,

. het wclcke ons defe Lijfte is toegekomen , die

den Lezer voordragen.

LYSTE



4 1 6 Daden vanfijn Hoonheyt

L TSTE van het Staten Leger.

De rechter Vleugel,
gccommandcrt door Vorlt

MauritSj Vclrmn- f:'-".

De Fuyterye

gel gecommandeert door den

Orave van Na([aii\kfyGe^C'

rael van de i\uyter)e
^ ende

den Alarquis AlompoiUian
^

Commijf.trh Gener.

Ruytcryc v.mde rechter \'icu-

gcljdceerllc Linie,dcn Gra-
ve van Naiïau aen hooft.

De Lijf garde gecommandeert
\

door den Heer van Oumr- \

J\ercl\.
'

Het l\egiment van de Guirde
^

Coll&neL Heere Bent'mgh.

Ecrfte Brigadc^gecommnndccrt
door den Heer van Ginckel

:

Brigadier-

I Het I{egim V- e Crave
van Najfau.

z van Heere Ginckei l

j Langerac\. '
!

4 Obdam.
j

j Prince van Coerlant.

6* Grave Flodorp.
^

Dc tweede Linie van de rechter

!

5 Heer van Schravemoer.

4 Hoorenbergh.

y J^oorienburgh.

Je Rechter f^/eu^el vuf7

Infanterye ,
gecommand

door den Heer ^^ylna ,

Generael vand' /nfanter

ende de Heer FariauX^G
rael Major.

Ecrfte Brigade^gecommande

door den Qract van Sol

Rrii^adier ^eerlle Linie.

I Het Rczment van de Guak\

de.

1 l^orfi Afaiiritsfïjn I\egimeh

3
l{egim.vanden Craef v

Stiromy

y^an Solms y

Heer d'U t^ailumairc i

longe Prins Maimts^
Heer Stockheym ,

8 Prins Bercl^c'vclt^

9 HeerTorck^.

Tweede Brigade, gccommar
deert door den Heer Wee:

Brigadier^ tweede Linie.

I Het I{egim£Ut van de He

z Fariatix
,

X JVee.

Vleugel j den Marquis van
Mompoulian aen 't hooft.

Tweede Brigade , gccoinni:}n-| 4 AlarquisTonars ^

deert door den Heer van der 5 ^mmena^
Leek, Brigndier. ; ^ïv^yr-^ey^^nrg/?

^

1 ^t f{egim. van de Heer van i 7 Aiornont,

Adomponlia,:. i 8 Cajjiopijn^

2 Heer van der Leck^^

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139G6



De Prins van Cranikn» 417

ft.

MA

'ik

I

linker Vleugel A Ij^ imker T^Umd van de

gccomnuiudcert uoo
Grave van Waldeck) VcKim-

e Kuynrye van di hmkj^r

VUugzl gecoipmand^ert door

de W^er Steenhuyfc^GetieraeL

Lietitenant.

>e eerrtc Linic,de Heer Stcen-

huyfe acn het hooft^de derde

Brigade 5 gecommandecrc

door d'Hecr \Veybnon 5 Bri-

gadier.

UI\egim,vandenOrave van

Heere Steenhnys^

W^eybnon
,

Sander van Welle ^

£ppe.
Kan Brederode.

'weeJe Linie van de Riiyterye

van de lincker Vleugel, de

vierde Brigade > gecomman-
dcert door de Graefvan W it-

genffeyn; Bngndier.

*t f{( j^hn,van de Prins van
Kriejlant , CoU. den Heer

van Paljierl^amp ,

'2 CravevanlVitgenjleyn^

3 Prïns Fridsvan Najjauv? ^

4 hleer I^nghma ^

5 G rave Schellaert.

De geheden treyn was ondertuflchen van Me-
chclen tot BrufTel gekomen ^ en in de Warande van
hetHofaldaer opgefet om by alle gelegentheyt by

der handt te zijn. De Keyferfchen onder den Ge-
' nerael den Graefde Souches ontrent de 36000 Man
fterckgefeght^ wierden nu dagelijcks verwacht by

Namen deMaefe te fullen overtrecken> om ficli

D d iTïet

Jnfanterye ^
gecommartdeert

door den i\jjngraef;Ge7zeraeL

Yieutenant ^ ende de li^r

yaene^Generael Major.

Ecrfte Linie, derde Brigade^ge-

commandeert door den

Hecre van Jlccfwijck^ Briga-

dicr^

1 't I{egim. van den Grave van
Waldek^ .

Hr. van Vieesivijk^^

SedlenitT^y ^

AlariOy

van Brantftvart

y

Burmannia
^

7 Prins van Hoijïein

8 Heer Palm
^

9 PoUnts.

Tweede Linie, vierde Brigade 5

gccommandeel t door den

Grave van Erpagh, Brigadier.

I *r Bjgim van den Grave
van Erpagh,

BeereEy bergen^
Gock}nga

,

Leendorf^

Keerffe .

6 Outfpar^

7 Laverne,

8 CornaeL
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4 1 3 Daden van fijn Hoogheyt

met het Heyr van fijne Hoogheyt te vervoegen , t< t

welcken eynde de Marquis d'AjJentar , en de GriC

\t van Waldeck , yder met 7000 of 8000 duyienp.

loo Ruyters als Voetvolck , defelve tegen getrock

2ijn.

, Ondertullchen lagh Condé rontfbm Bergen

Hen^oLiwen gecampeert , daer de Franlbhen hd
gewoone moedwil niet lieten te bedrijven, mael

kende die Prins anders geen gelaet ) als wilde hya|

leen onle marfch obferveeren^en ons te beletten ief*

Frans van gewicht aen te Vangen. Terwijl had de Grati 'j

* ^-a7»%
'^^^ F/t;ö/ro/> met eenige Vaenen Ruyters , naer

kant van Maeftricht uyt gewceft , en een Convo)0
naer de felve Stadt gaende , van i o. Karren met a

:

derhande Koopmanlchappen geladen , geflagen, (

allbo goeden buyt ^emaeckt . .

Zijnde nu eyndelijck de Keyferfchen ten deelef

over de Maefe gekomen , lbo is de Graefde Souches

hunnen Generael, opdcn2.July, van den Prin

van Orangien 3 en den Grave de Monterey » op hd

vriendeiijdcfte verwellekomt, doende met maJkari

deren de Maelrijdt in het open Velt. De Graefva.-

Monterey 3 hebbende de Souches een Ichoon Paen.

vereert, keerde daer op weder naer Brufïèl, mae
quam op den 9. weder in het Leger. Op den lO

nam de generale optocht van lijn Hoogheydt nai

Leuven lijnen aenvangh , ilapende dele den eerftc

nacht tot Camperhout , en den volgenden tot Beth

iehem , een Kloofter by Leuven , alwaer het Le^t:

den 18. ftil bleef le^eii , wordende uyt Bruflèl

Antwerpen, en andere plaetfen , dagclijcks alle noc^

dige toevoer", nahetHeyrgedaen.
O ptoclii Op den 22. zijn de Spaeniche troepen , ontre
d-rHey- 10000 Mannen fterck, onder het belcydt van dec

Prins van Vandenwdt , by het L(^er van lijn Hoog<
hcytgekomen , en bcgolten dele Heyren gcfamentri

lijck des nachts daer ach , opwaerts weder naer Naï^
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De Prins van Oran^ieti- 419

-.,cn rc trecken , voerende een Artilleiye van 72.

Irucken, omiich met dc Kcyferfchen tevervoe-

g;cn ; waer op den 24. de GraeF rf'f Monterey , noch

iTict omtrent icoo Paerden 8;evolght is.

Ondertunchcn waren de Keyferichen boven Di-

nant> tot Givet; , fondcr de Maele over te trecken

,

gekomen, doende den Gencrael de bruoge, die

over die Rivicre lagbjWeder afbreecken. Hy maek-

te llch meeftcr van het Cafteel van Dinant , het

welcke hy met 300 Mannen befet liet , naer het

welcke de Keyferfchcv/ederafgefackt, en tot Na-

menjcn dacr omtrent de Maefe overffetrockcn lijn,

komende op den 24. met 8000 Paerden by fijn Ko- Vcrvoe-

nincklijcke Hoogheyt, daer dc Infantery korts op
f/^^-^^^^^

jgevolght is. Op den 28. trocken al de troepen naer leifche"

Gembloers op , naerderende alibo het Franfche Le- met de

ger onder den Prins niayiCondé. De marfch was

löodanigh , de Graef de Monterey met 5000 Spaen- sp,e„.

fche Ruyters, en 10000 Duytfche Voet-knechten (chc

vandeKeyferUjcke Wapen-macht, had de Voor-floepen,

[tocht, de Prins van Qrangien de Bataille, en deG raet

^or/f/^ry de Achterhoede.

Op het optrecken van clefe Legers , was de Prins

van Condé mede van omtrent Binchs opgebrooc-

ken, en trock naer Marchenne op de Sambre, al-

waer hy met 10000 Man uyt Vranckrijck vcrllerckt

wierd , leggende fich voorts aen geene zijde van de

Rivier Pieton , die in de Sambre uytloopt , aen des

felfs corfpronk, en een Dorp van dien felven naem ^

voorts tot Anderlee en Lierne , achter Fonteyne

Levefqtie, houdende fich de Haitogh L»xf7>v-

burgh:, met fijne troepen, niet verre van daer: de

Prins heeft fich aldaer , foo veel als hem mocghlijck

was , vaft begi-aven , en ten laetften met den Hartcg

van Luxcmbmgh vervocght, ontfangende uyt Char-

leroy , en andere Plaerfen , feer grooten toevoer,om
in tiid van n':ot in ocen aebreck te veiTallen ? of tot

~ D d 2 llaen
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flaen gedwongen tc worden. Sy hielden op den 2

fan het
' g^^oten Krijghsraedt , en befloorcn aldaer de Geal-

FraniVe lieerden foo Getrencheet te verwachten: floeger"

I;
"Leger, oock 6. of 7. bruggen over de Sambre , om , indii

hem de Geallieerde te lall:igh vielen , te konnen re>t

tireren. Hy ontfingh noch veel troepen van deöt

Konincks Huys.

Tot Valcncijn qtiam ook ondertuflchen de Hee»p

^Aguerto > Luytenant Generael van de Spacnfchd:

Cavallery, met 1 500 Paerden aenjterwijl men noch>

eenigh Vólck uyt Arien, St. Omer, en andere Plaet- 3

fen Uchte, die binnen weynige daghen tot 1500c

:

Man 5 onder den Hartogh van Aerjchot , mollen te

lamen komen.
Onder de Geallieerden waren nu de gdchille

over den Rangh vereffent, enbeftcltdat lijnKo-

nincklijcke Hoogheyt , als Generaliflimus de Batail-

le, de Keyferlche onder ^/(? de Rechter , en;^

de Spaenfche onder ^/t? j, de Slincker-vleu-:

gel fouden voeren. Hier op gingh op den 3 1 . July

de marfch weder aen , om foo gelamentlijck den

Prins van Condé te gaen befoecken 5 nemende den

weghwat hoogerop, oymietgedrongentezijnde

Pietontepaflèren, macr Nivelle en Braine. De'

Gxiiéde Souches met de Vooitocht , lette lijn marfch'

naer de iijde van Bergen in Henegouwen , alwacr

onfe Legers, opheteerfteaenkomen, 6oooFran-r

fchcn ontdeckten , die lich terftont in het Bofch be-'.

gavcn.Op den levende hoorden ly deTrommen en \%

Trompetten in het Franfche L^er , waer op de

Prins iwn Ora;?gien lijn Heyr aenltonts in flagh-or-

derc dede ftellen , macr de Franlcheri quamen ni

te voorfchijn.

OnJertuiichen had de Hartogh va7i Arembergh ,

een vliegend Leger van 12000 Man byeen ? omi
daermede ecrftdaeghs te Velde te gaen, en op het

gaen en komen der Convoyen te palfen.

Aldus 4

Orders
van (Ic

Macht
der
Gea!-

liccidcn

XSLM

m
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



Ve Prins van Oranjfjen, 421

- /ildus lao,cnonfeHeyren dicht byden Vyandt,

. zijnde het Hooft-quaitier van den Prins 'va7i Oran-

ten lx)ven de Stadt NiveUe , dat van de Souches, een

wevnis: hooffer. Men had ondcr^^itlchen een Corps^

van iSoooMangcdetacheert, om het Leger yaii

iiden Vyand te recognolccren ,
hetwelckely in liiii

ivooriffe quartieren 'bevonden, wel valt en Iterck

bec^raven , met Redouten , twee Bolwercken , en

btteryen met Geichut beplant ,
gefterckt, hebben-

ie een Bolch achter fich leggen.

1 Het Lec^er derG callieerden draeide lich onder-

tc tuflchenaSi alle kanten, om den Vyand té koimen

\ aenkomen ; cn op den lo ftdde hch lijn Hoog-

heyt , nevens de Geallieerde , in volle llagh-ordere

,

biedende allbo Co7idé den Veldtllagh aen ,
maer hy

wilde uyt iijn Poften niet komen , en het was met

i.
moogüjck hem in fijn vaftigheyt te torceeren waer

ï over bellootenwierd den marlch, tot het volvoeren

van srooter aenflagen , voort re fetten.

I &s anderen cWghs volghde een treflfcn dat

^merckeliick was, in hetwelcke lijnHoodieyt gc-

toont heeft dat lijn Proef-ftucken voor Mc^fter-

ftucken palTeeren konncn. Het verhael hier van

,

^word voor eerft aldus te famen gebracht.

\ Den II. Augufti's morgens vroegis degehecle verhaei

Armé onder den Prins o;^^ Oru.^/../ opgebroto ^
va.y.c^

invoUemarfch, de KeUerfchc voerende de Avant-

cirde, SiineHoogheitdeBataille,endebpaenkhc joFraa^

l'ArrierrLrde: enlywarenal gekomen tot 3. uu- ichcncn

ren bovcnNivcUe , een groot quartier uursvan Ma- , .^^^^^^^

riemont, en ontrent ^ quartier uurs van t Le^er

onder den Prins van Condé, geU)k het fcheen,om m-

dien mogelijk was, deVyandeninhare begraving

den toevoer afte fnijden, endacr door te benaeu-

wen De Franffen onfen optocht door feer iware

wedren vernemende, hadden heimehjk
isooo^Kui-

ter^ onder den Hercoghi;^v. Anguienm h^tBofch
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yan Nivelle uit hare Leger-plaets doen komen , <.! 1

fich pofteerden op de hoogten van hetDorp Sen c

met 5 a 6 Stukken Kanon , in een plactj g^i^^^n^^ÉËÉ

Belle ^ en andere noch hooger, die het Legerde|r^
Geallieerden al van ter zijden volgdenpm wanneci?»

het meeir gepaflèert ibu zijn, van achter in te valien-fe

hopende het daer door gants in vervverring te bren-^ :

gen, endante lichter de Vid:orie daerover tebe-^.

vechten ; maer iy hebben lich leer bedrogen gevon-|i '
•

den. Want ofly Ichoon d'Avantgardg , en de Bat-I-

:

taille al voorheen getrokken zijnde, voor de mid-»
UrFraèi. dachten 10. uurenonvenvacht uit haer verborgencïn

^"^^dc^^
fchuilplaetfen met gtooie hevigheit en kracht op[C

° d'achter troup , waer by de Bagagie was , zijn aengc-o

vallen , en dat ly met geweldige furie, volgens de ge- >

woontc der Franfièn , daer op zijn ingedrongen , by t,

de felve vindende 2 R^imentenvan Prins Maii-^t^.]

ritsy met dievan Fariaux, Palm cnWee y die niet bi.

machdigh waren hen te wederftaen : nochtans heb- ,

ben de lèlve haer manhafrig ter weer gefteltjcn meer -a \
dan een urn- lank een feer furieufe relTiilentie ge-

'

daen , niet willende wijkken , geen Quartier begee- •

rende j en hebben als een metalen nuiui" dapperlijk

ftand gehouden>tot dat fy ten laeftenjdoor de grootc
^

menigte der Vyanden, Ichiergants geruineertzijn

geworden. De Regimenten van Palm , en IVee^wa,- -

ren Mariniers, die in de Zee-oorloog niet geleeit J

hebbende te wijkken, het even hard bleven houden, <

hoe veel ook van de fclv^e verflagen wierden. On- •

fe geheelc Armee was al voorby Senel^c gemar-
cheert , en de laefte Bagag^ieWagens waren t^en
over het Kafteel van Brui&et , wanneer de Franlïe
Dragonders die .tot Belle waren, in het Dorp van
Senelfe af(juamen, uit ailehoekken en holen met
een oneindig getal , en Ichrikkelijk geluid en getier

,

met onuitiprekelijke grouwelijke verwoedheit op
de onle aenvlogeojom dc Bagagie te Forceren^waer

eenie;he
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De Prins van Otangien. 42 3

fenic^hc van onfe Regimententen haer werks ge-

.rh maektenjdat veclc der Franflb dec Incuvelcn:

n eindelijk 7,ijn de onfe door de te groote menig-

te overftolpt geworden , en de Regimenten Infan-

tery trokken in de Kerk en huilen daer ontrent, dic

fchielijck van de Franllè Dragonders omcingeic

vvicrden, van welke noch leer vele ontquameii :
een

.eroot deel van die twee Regimenten wierd neder

>gemaekt, d'anderin de Kerk gevangen , en de relt

iretireerclcn in het Veld waer de Cavaileiy was,vech-

itende niettemin leer Couragieus. Ondertuiichcn

trok de FranlTe Cavalleiy , die tot Renilart lag ,
over

jde Rivier , en quam ontrent 100. Birragic-W agens

i
afte fnijden, dielè na FamiUei eus voerden, waer on-

I der verlcheyden van de voorfte braken :
van welcke

: eenige waren daer Vaendels tefamen gerolt, opk-

•enjiie fy met groote roem na Parijs voerden: yof 8

kiuadrons tuïfchen 't Kafteel en 't Bolch van Bruf-

iêlet formeerden haer j daer na trokl<cnfy voort tot

in^tnadteVeki, d: i niet i©.ai2. Franfle Eknia-

drons bedekt was. De gemelde CavaUerie repoui-

feerded'Onfe, echter al vechtende tot m't midden

r Van 't Veld , alwaer fy door 't Geichut , dat tot Belle

'

las ,
gegroet wierden , foo dat ly genoodlackt waren

tSlchen de Bolfchen en Boifchagien te retireren

:

Aen d'anderc kant \'ochten fy van het dorp Scnciïe

aftot het Bolch toe , wel 5 . uuren lang.

De Franllèn hadden in 't eerft dus eenigc avanta-

gie , dewijl fy fommige Brg.igie-Wagens , en ecnige

Veld-ftukjes in haer gc weid icregen j\- welk ten deele

gelchied is, om dat de Voerlieden uit vreefe de Ga-

reelen van hare wagens affnydende , fich op de vlugc

begaven , en met hai-e pacrden Ibchten t ontkomen.

OndeitulTchen waren de Spaenjacrden ,
gecom-

mandeert door den Prrnsi;.'m Vaudevio7tt > en dcii

Marquis cCAjjhii.nr , mede geweldig van de FranlTe

befnronsren, en wierden in'teeril door de hevige

D d 4 Furie
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Alarm
door het

Leger.

424 Daden vanfijn Hoogheyt

Furie feer geforceert , dewijl de Franffeii te^en 't o
Ichut indrongen j maer naderhand hebben fyf?
noch £'er weigequeten j wanneer Sijn Hooghei
tot hare allillentie met her Gros daer is by t^ek
men, daer leer hevigh gevocliten wierdt; lbo d
de Franlleii niet langer haer voordeel konden b
houden

, en fy wel gancs iöuden geruineertzijn gworden, ten ware de Prins CW/, met nc
feer fwaere macht, haer niet te hulp was iJ;ekomen^

Ondcituflchen was d'Allarm door'ons gehe
Leger gegeven ; en de Hollandfche Infantery gwend zijnde, lloeg foo gelukkig onder de Vyande
dat fy haer in de vlucht drevenyzijnde 't geheele Vel
in vyer en vlam: Wanneer de rell van 't FranfTeL
geruit hare Poften na de Bataiiie marcheerden ^ e
de HoUandci-sitelden 10. a 1 2. Stukken tuflchen de^
Boflchc.n cn de Bollchagien, die een over-grootö
me;iigi;evanFraniren doot fchooten. DetweeAr-i
tilleriv^n waren niet verder als een Piftool-fchooti
van malkander, zijnde een klein dal tuflchen bei-i
den,datm \ koit vol doode lichamen lag. Sedert de»
middag hadden beide Legers leer l^^s^aer gevochten

,

en ontrent ten 7. uren gaven de Onfe Ib dapper vyer r

opd'aenkomendeFraniren,dat fy malkander in't ge- -

drang niet koften kennen, als alleen, dat de Franflen f

foo fwart als Kool-dragers wa)-en:Jiebbende de wind 1

contrarie, 't welk tot 9 uren 's avonds toe duurde , als ;

wanneer men de Retraite van hare kant blies, en :

daerop zijn de Franlfen afeetrokken , die uitlinnigh
van door de Onfe gerepoulleert te wefen, ten 10 uu-
ren weder quamen , om de Onfe te rugh te drijven

,

"t welck ly naer een quarrier uurs llaens dctien ^ maer
de Onfe repouflèerden haer weder onD-ent 1 1 uren,
wanneer ly een borftweering van doode Lichamen •

maekten, waer mede het gantfche Veld bedekt lagh.
De Keilerlche kort na de middach quamen in

'

v oile Slag-orden op de Franlïèn aeiiietten: toen was
het :
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r I wi<

Ru; iivAoiiL. Tjnnoog-
heyt een witte Sjarp iag , toen vernam lijn Hoc^heic
'at hy onder de Frajiflè was , gafaenftonts het Pacrt

e fpooren, en Iprong overeen Hegh dat hy over
nioeft, wel een Manslengte hoog met fijn jPaert;

fvaeropdeFranfleaenftonds op hem vyer gaven:

D d 5 Hier
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dc Onic icpouilcerden haer weder onD'eiit 1 1 uren,
wanneer ly een borftweering van doode Lichamen
maekcen, waer mede hergantlche Veld bedekt lagh.

De Keiicrlche koit na de middach quamen in
voile Siug-orden op de Franlïèn aeiilctccn: toen was

het
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Ve Prins van Orangien . 41^

1^ gevecht feer furieus geworden: daerisingeene oeKey-

peuwen van foodanigen Bataille gehoort, waerin

j^der even obftinaet vocht 5 om deplaetsdaerhyop

jftontteinaintineren, het is meer een moorden,dan liiiic.

jeenrechtfchapen Bataille geweeft, aUbo de Infan-

ïery allecnlijck achter de Heggen en in Boflchen

,

(malkander , fchrikkelijk ter neer maeckten. De
ICavallery quamwat te laet aen 't ageren j dewijl de

ÈFranHèn dej)aflagien bekent, de engten tot hacr

ivoordcel wiften te gebruikenjen de onfe alfoo te ge- ^

'

feldiger aen te taften. SijneHoogheitfelfshadfich Hoog-

'hgemeen dapper gedragen, en om 't Volk aen te '^ey;.

loedigen , fich al in verl'cheide periculen bleven

,

1
rydende en vechtende wel twee uuren lank met den

i blooten degen door de Vyanden heen ; fbodanig dat

{ geen Prins oit in eenige Slag meer heeft konnen

1 doen : want was wel een geheele uurw^h in rook
Groo:
gevacr

van lïi

Franl-

; en damp , fonder dat men wilt waer hy mogt geble-

1 ven zijn , en ofhy doot oflevendig was : ja dat meer Jïoog-

i is,SijnHoogheitwas onder een troep Franflè Ruy-
je)^^''^

l ters geraeck , daerfe t^ens hem riepen ^uivous lal

\ waer op Sijn Hoogheit antwooorde Bon AwisX>Q{c '

: commandeerde Sijn Hoogheyt datfe fouden voort
•. rijden. Een der Franflen greep fijn Handpaert,waer

een Dienaer van Sijn Hoogheyt, feyde, Mijn
leer/y willen my het Hantpaerr afneemen^dat van

)ijn Hoogheyt met Straffe woorden verboden

(
wierd^ waer op de Fransman hem exculèerde, feg-

I

gende. Mijn Heer, ick meende dat het een des Vy-
! ands paerden was^want fy fagen hem voor een groot

\
Officier aen : onder dies waeyde een van de Franffe

Ru}ters de flip van lijn Mantel op , daer fijn Hoog-
^heyt een witte Sjarp fag , toen vernam fijn Hoceheit
lat hy onder de Franflè was , gafaenftonts het Facit

ie fpooren, en fprong overeen Hegh dat hy over
' moeft , wel een Mans lengte hoog met fijn Faert

j;

LWaer op de Franflè aenftonds op hem vyer gaven

:

D d 5 Hier
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4-^6 Daden van fijn Hoogheyt

Hier uyt redde Godt de Heer hem feer gelukkig
foo dat iijne Conduite en Heroique Adicn niet g(

no^h zijn te roemen. De Graef van Waldeck

deck ge-
^^^^^ medein'tuicterftegevaer, d'ongemene wal

gueft.
' kerheidt van lijnecouragie betoont, zijnde met dri^,

wonden , als een aen den arm , een in de Lenden,ejir

een aen de handt, gequetft geworden j maer diei:

Godt zy lof, niet doodelijk zijn : Hy is,om van fijms;

wonden tegenefcn, naer Bergen in Henegouwe»Vx
Dappci- gebragt, waerhy binnen korte dagen weder in lijmy;
hevtvan volle gdöntheit wiert herftelt. Prins Mauritsvah^

lullvs. ^^^S'^^ > Veldmaerfchalk, cerft vermift zynde,c{ocbc
naderhand voor den dach gekomen,had in lijne ouf

de Jaren lich van geenc jonge laten voorbygae
De Heer Rhijf^graefSijne Hoogheits byfonderft

gunfteling, iiidefc iware Slag iSgelijcks fijne da
pere kloeidieit beroonende, is met twee mufquet-3

Kogels door de lx)rfl:gefchooten. De Bironvam
Luingerac , afkoomitig uir het recht edel bloed de»!

Oude Batavieren, is daer kloekmoedig ftrijdendc.

doot gebleven. Onfe gantfche Armé fcheen niet.

dan uit Helden te beftaen; deKeiferfche onderhu-
ren Gcnerael den Heer Graef45? Souches hebben
fich van 't begin tot den einde uitnemende dapper
gedragen : de Spaenfche onder den Heer Graef^<?*

Monterey^ hebben lich oock wel gequeten. De
Nederlanders hebben getoont , dat fy in Krijgs-oef-

feningen , geene der ftrijdbaerfte Natiën behoeven
te wi jkken , maer dat d'oude kloekheit noch in haer

bloed woont , daervoormaels eigendijk de ftoel des

oorloogs onder haer vaft geftelt êheen te wefen.Dit
gevecht heeft meer als 14. uuren lang geduurt.

Maer dewijle wy ons (elven , en den gunftigen

Lefer, niet volkomendijck van al het voorgaende 3

verhacl konnen verfeeckeren, willen wy ons vorder i

gedragen aen het geene fijn KonincklijckeHoog-
heyt , hier van felve aen den Staet gefchreven heeft , : -,

latende 3'
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De Prins van Orangten^ 4^7

o iitcnde niet na 5 fijn gewoone modeftie en'z.edig-

m
:
leyt ^ daer omtrent te gebruycken 5 willende liever

m :an anderen 5 als van lich felven 5
geprelen zijn y en

.en onvermindert oordeel aen een yedcr laten. Soo
dan lijn Brief.

tdcle Mogende Heeren y befoaUcrc Goede
Vrunden y

Aimc U Edele Mog.
^
volgensonfe toefegginge, te

doenhebben eenparticHÜercier informatie,van tgee--

7ie in het laetjie Gevecht met den vyandt is voorge^
jv. y-t^ca

hallen ^ als de geene y dewelckein onfè laetjie aen defelvt (lacnde

vervAt gexveeji
^
fullen iVy defeivefeggen \ Dat op den Ijct gt-

w-\lfden dcfer y
TVymetde Geallieerde Legers vertrock^en

'Van Senefy met intentie onme te camperen tuj]chen Man-
mnt ende Binch y ende hebbende te pajferen eerteh^lejyne

jÊj^re van het Leger van den Pritice van Condé y rviert

^^mdlgevonden een detafchement te doen aen de ^rriere^

^^wuarde van vier dnjyfent Paerden ende eenige Dragon-
^ ders

y foo van de I^yjerjche en Spaetifche troupen , als van
- die van denStaet .In demarfche hadden de J^yferfche dê

i^^\^vantguarde ^ die van den Staet het midden ^ ende de

fl- ÏSpacnfche de ^rriereguardt ; Ende na dat IVy alfoo ee-

^' 'mge uyren gemarcheerthadden liet den \\eere Prime van

Vaudemontydichct detafchement commandeerdeytveten,dat

\den Vjandtflchvertoondc met eenige Trouppes^ende alree^

lUdemetdefyne begonnen haddetefchermutferen^ verfoec--

L.t/^fW'iC, dat hem mochtengefjnden werden twee Battaillons

L^yoitvolck^yom reden dat de pUetfc ^aii\;acr hyfich bevondt,

L\feer enge wefende ^ ende het Landt feergebroocl^en y fijne

i Cavallerye niet loonde ageren y gelijih^verejfcht wierde ;

r Waerop noodich geoordeelttvierdt^hem drie [battaillons toe

mtfenden , in Plaetjevan tvpee^ de ivelcl\ehy verfochtycn-

Wie wierden gedetafcheert de Regimenten van den Weere

Wince Maurits^ Keldt-Afaerphalck^y ende den jongen

^

^rince^fljnen Neve^maeckendetefamcn drie Vattaillons 5

^pnderhet Commando van den laetjjen y Defelve wierden

Kaenjlondts gepojleert aengeene z^yde van Senef^in eenfoor-

fevan een hofchvoor de CavalleryCy ende gc!ijcl\alie de

I
'Armeen
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428 Daden vanfijn Hoogheyt

ytrmun aireede gedefileert n>aren buyten het Legi

wierdtnoodigh gevonden het detafchement ^ hetwelckf

bevondt aende andere z^yde van de l^leyne B^viere

7velcl\e loopt by Sencf, weder over te doen l\omen^ende mm i

den aende Brugge geft t[t de drie Battaillons yoetvolc^. .

de rvelckete vooren inhet Bofch gefit Ittparen; Denl^^s

andt attacqueerde de fe 've aenjiontsmetf^oetvolc\y Dr^
gonders ende Huyterye , ende deden fyfeer gotde refijJi-

tie i Doch de tvy lefy die Pofi waren defendereride^p:rj]eu^^

de denKyandc de l{iviere hooger • Op de felve ttjdt ivien^

de CavalUryc van het dttafihement gepofleert achter h''^

yoetvolci^^maer genoegh om de (elve te joujlemren : Da
a/foodejelveby gebrecl\yan plaetfefeer benaeuwt rpare^

ende by naerd eene opd andereJionden^endedatvand'a

dertijyde denf^yandt ivas hoven om gegaen .dedemenh^.

VoorJ^Koetvolck^retircrenjjet ivelcke foo ras niet was g r

daen
^ ofte den f^yandt avanceerde feer fiercl^naer het d

tafchemcnty ende begonfijn Ejqtsadrons te Jieilen^ endefi

Voetvolcl^te doenpa
ff
eren langs de He^gens i waer opg<{

rcfolveert wierdt de felve aenJiot2ts te chargeren , ende ei

fichin ordre loonden fieilen , Maer als men hetfelve hee

tpUlenin 'twerck^fulUn /is7iietdoeniijckbevonden,om r

den van een holle we, h tiiffchen beyden z^ynde)Onder d

uyt vree fe dat het voorf:Jietafchementmochte werden a

gefnedenofteindeflanc gechargeert y wierdt aenhetfeh

ordregegeven , om op de rechter handt te marcheren , 0;

alfoo jich te 'Vervoegen by de refivan de ^rmée'yhet welc

den Kjandtfiende ,gingh omop de lincl\er handt , omme c

voorf^holie wegh te ontgaenjende avanceerdefofpoedigor

het felve detafchement te chargeren , dat denfieere Pnm
van Kaudemontgeen tijd en hady dan om drie Efquadror.

te doen wenden , de welek^e hy aenvoerde > an defelv

f^fquadrons waren het eene vanfijn
B^ginnnt^gecomman

'deert by fijn Sergeant-Major^ende de twee andere vand

K?gimenten van Hoifiein ende Langeracq ,
geiomman

deert by derfclver Collonels, de ivell^e m het treffen verloc

ren hebben haer drie Commandanten ende eengroot gedeet

te van hare Onderen ; Mentrachtede het felve tedoe.^

doen aen vier andre Efqmdrons, omme d'eerfie tefonfiene^

ren , maer is niet mogcHjck^geweefi meer dan twee te aoe^

^ wenden^
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De Prins van Oranffien, 419

*nden ^ de mlcJ\e men ?iochta.m niet heeft kannen doen

ageren , mcte^ defelve , ende al de rejl hebben de vlucht

men,WAt mocyte ende de^voirengemelten fJeere Prin^

xvan f^audemont oocl\ dede^ ommc die Iejltiyten\hebbende

weiten Fieere Prince in die occafie doen biijcl\en eenfeer

(traordinarffi couragie en dappprheyt ; Dit K olck^alfoo

iHchtende.eii heeft geenfiantgehoiiden^danby eengedeel-

-van de spaenfche Cavallerye^dcwelckejlondt ondereen

ne Bergh . leggende tufjchenhaeY ende het Dorp van

ende een gedeelte van het felve rallieerdefich by de

^^e Cavallerye^^ecommandeert door den Heere Vlertogh

f^'ille ] ermofa haren Generael^ de p^elcl\efichavan^

rde aen 't l ooft van fi]ne Compagnie y
tegensden K

ende deede al het ^eenc dal l\pnde verwacht iverden

een Perfoon vanfyne meritcnendeCjuaHte)ten in foO'

ni^endetordrey waer in alles voor als doen jvas De rejie

jan^het detajchement raUieerdefich hy een gedeelte van de

Hnfanierye van den Staet , de ivelcke jlondt op den voorfl^

'Beroh y ende bejlont uytde l{egimenten van de Brigade

vanlVeede , uytgenomen twee Battaiilons de tvelckege^

:ommandeerr v^arcn by de Bagage Ondertuffchen den V
tndt gejiudigh volgende^ viel op de F{uytcryefjovan de

^^faenfhe , als op dievanhet detafchement dewelcl\e fich

^taer by geratllieert hadden: Ende dén Aiarquisvan

^zntar de weldoe fch aldaerbevo7idt ^dedeverfoeck^en vier

^Eattailions van de /nfanterye y de ivelcl^e op den Vergh

fiondt , om de voorf\Cavallerye te foufteneren : Defelve

mer ien hem toe gefiaen y
endemendetafcheerde de I\egi^

^eraen van ylylna ende SwartTjenburgh ^ met een \<at^

^MdxUon vanhet Pigment vanTouars y de rvelck^ Wierden

'gepnfteerttHfJchen de voorf^^^Cavalleryeyende den Bergh ;

Onder des den yandi hebbende doen avanceren een gros

rvanP'^oet volcl\^door de^ eggen ende Slooten ^ tvierdtal/e

^ de voorfzu CavalUrye in dipjrdre gebracht;inhet Cev

il^ooijhde den Alamuis d y4 (Tenfi

echt

iooghtie den AlanjMs a yijfentar door fijn exempel de Ef-

^nadronsydejvelck^e aerfe'iden y te doen (iani houden y ende

pi/f/; f^yandt te repoujjeren . maer vechtende met een extra-

S>rdir.arifje courage ^
ishy^ftvenquetfuren ontfangen heb--

tnde , daer van overleden ende defc Cavallerye alfoo in

ifordre gebracht \ijndc ^ dede hetfelve aen devierBat^

tctiilons j
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5 O Daden vanftjn Hoógheyt

taiUonSyde 'vjelcke vuu tjaer toegefonden haau^^tn

te[amen overliepe7t ^ vervolgens het Voct-volck^t vk
op den Bergh vjasgebleven,e7ide aldaer hadden (lani

houden:Den Heere Grave van Waldeckyjich aldaerl

vindende , dede alv:at rnogel'ijck voasy om?ne de difon

n)an V Vóet-AJolck te beletten ^ maerfulcks niet konnei

te vjege l?rengenynam een Efquadron van de Cavalier

de vjelcke fich een vjeynigh te vooren aldaer haddé\

rallieerty om den Vyandt i?i dejlanc te chargcreiheerj
defelve foude korinen (lellen, rnaer nietgevolght

dende-ygelijck hy haddegehoopt , endejich alleen bevm
dende onder den Vyandt ^ ontfingh drie quetfuren , em.

retireerdefich eyndcUjck[ondergevangen te v^erdenyfic:

dat hv neder-geviaeckt hadde tvjee v^in den Vyandt y

vjelcke hern hadden aejtgevat Ende aljoogequetfl em
behloedt als hy vjas , vcrvoeghde fich ^iveder by het gn
van de Arviée, konnende 7Üet dan metgrootemoeyte ge -

bracht vjerden omfich te retireren ^ hoev:elgee7i kracr

meer hebbende o?njich tcpaerde te konnen houden. De '

Lt. Generael Aylua heeft fich in defelve occafie mets

gefignaleert ; de rejt van de Infajiterye van den Staev-

befiae7ide in de Brigaden van Heefvj'ifck y Erpach en *

Villautnaire y en vjaer byfch bevondt den Heere Fnn
Maurits y deii Heere Rhïj7i-Graveyen den Serg/ant-G:^

neraeUMajorVahne y vjas gepofieert opeen hooghtecr>

iPander zyde van het Dorp van Fey y tefa77mi met hö

Keyferfche Voet-volckyhet vjelcke by na op eene tijdt mt^

dejelve aldaer aenquaw y Ende kan menfeggen tot dt

felver lofy datfy aldaer hetgevjelt van den Vyandt

een extraordinaireflajtdtvafigheyt tegenJyieldenyena

datfoo vjelde Koofdeny als Officieren efule Soldatenyfia

vj07zder nuelin haer devoir hebben gequeten : De7iVy

andttrachtedein het eerfle aen de flincker hantomt'

gaeny maer men detafcheerde eeyiïge Battaillons om hent

tegen tegaenie^ide Monfieur de Chavaignacydevoelke au

daer v:as met ec7igros va7i de Keyferfche Ruyterye y r

poujfeerde hem met alk de vigueurydie 7ne7tfich imagi



[
De Prins van Oranmn.

'en kantende behich de Tofi y al^vjaer ky mede doen ko^

^ men hadt vier fiuckcTi Kayiou:, de <welke de7t Vyaiidt

\^1^ootefchade toebrachten : Ac?i de rechterJoaiidt dede

m-,i^n Vyandtgeen rnmder ge^u^eldt.rnaer het[ehegeluchte

m h^^ lueymghals't ^voorgaende y uytgenomen dat

hy oittrent feve?tuyren inden avondt aen een van de

Pofien tv:ee Battaillons Voet-vo!ckpouJJeei'de,de vjelcke

gepofteert vjaren in een afgelegene Camp y ende over4iep

aerfioT/dts de Efquadrons j die de felvefou^eneerde7i\

'aer hy vjierdt aenjiovdts gefleuyt door den Grave

n NaJJau'tjy de vjelcke in dèjè occafie een uytjlekende

enjlgedae?iheefty ende de dejordre belet ynetjoo veel

\\heleydt als dapperheyt ; Den Heere Prince Maurits y

eerde aldaer met ee7.'ekloeckheyt bovenfijneyare7i y

de hoe-vjelhyfeev onlunghs quam uyt ec7igrootefeck-

*y de weicke he?nfeer ter neder haddegeflagenyende met

vvemael herflelt vjas y liet hy daerom niet te doen alle

FunBien vanfyjie Charge , geduyrende hetga?itfche

evecht.fonder aen de jonghfie lieden te vjijcken ; Den
\ Heere Fhijngrave heeft fch aldaer mede doen remar-

fueren y onder alle d^andere y endemeyi kanmetvjaer-

eydtfggeny dat ee7i groot gedeelte van heijucces van

def Bataille moet gevreten veerden aenfy7ie couragie en^

. degoedt beleydt y vüerde7ide daer infeer v:elgefccondeert

door de7i Heere Grave van Erpachy de vjelcke eyndelijck

nootjaeckt voierdt fch te retireren door eenquetjüre

"i fyne Dye y de vjejcke hem belet heeft verder dienfl te

mitndoen] Dc7i Sr. Major Ge7ieraelVahne ende Mon--

eur de la Villaumaire zijn aldaer doodclijck gequetfl y

datfyfeer kloecklïjkgevochten haddenye7idefeer goe^

kn die7tf: gedae7i y foo vjel d^een als d!a7idere. Onder de

'eyferlijcke Trouppen heeft den Heere Grave van Sou-»

(hesfier uytfieccke7ide preuven gegeven van de couragie

'nde dappcrhcydt y de vjclcke hy heeft doen blijcke7i 171foo

eelajidere occafen. Den Heere trince va7i Lorraine

eeftfch niet 7/::7ider gefg7ialeerty maer is eyfidelijck ge^

racht inflaet van geen dienji; meer te kommen doen^door

een
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431 D^a6 n van fijn Hoogheyt

een quetfure j de ^juk^ hy ontfingh aen het Hooftyzïj^.

hetfelve bejegent a^n den Prince Tio y door ecnc q^unf^

fure aen de Dye: Oock heeft de vigoureufe refi[le/itie y \

ivelcke isgedaen by den Marquis de Grana y zij^^ide vóÉt

aen het Dorp met fijn Battaillon y niet nveynigh nff
gebracht tot hetgeluckigh fucces van het gevecht y cjIj"

vjelals de flaftdtvafiigheyt van de Battaillons van /

lRegime?tt van Souchesy met de Heerenfijne Soomn va^

aen defelve.

Eyndelijck naer tvjaelf uyren gevechts y ende et.
•

groote memchte van Dooden ende Gequetflen aen beyc\'

xyden^heeftfich den Fyandt geretireert naerfjn Lege?}

Ende twee uyren daer naer hebben Wy onsgeretireet :^

naer de Leger-plaetfe y devjelcke Wy alvoorens hetgt
^

vecht hadden gedefl^neert;De eenige avantageyde vjeli

ke den Vyandt in defe a^lie op Ons heeft gehadt y is gt

vjeefi het nemen van een gedeelte der Bagagie; Wy kon

nenUEdele Mog. tot noch niet vjeldoen hebbe?i eenperx^

tinente Lyjle van de Dooden ende Gevangenen va

Onfe zyde: dochftdlen haer defelve met de naejlegele

gentheydt laten toe-komen. EndeUEdele Mog. onde

des

Edele Mogende Heeren y befonderegoede Vrwnden y he

veelen in deproteHie Godes. In het Hooft-^luartieé

tot ^luaringnan y den iZAugufii 1674.

Onderftondc,

UEdele Mog. dienflwiUigen Vrundt.

Ende wasgece^^ckent^

G. H. Prince cI^OrangeJ

De Lijfte van de dooden cn gequetften van we-
derzijden;, gclijck ons die na de meefte trouwe over-'

gclevcrt wort > is gelijck als volght.

LYST

1
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De Prins van Orangien^ 4 3 Z

LTSTE der Dooden y Geauetjien en Gevangt^ity in de

BataiUe 'vanfijn Koninghl: Hoogheyt den Heere Frince

van Oranje > tegens den Frince van Co7idé, beko-

men den 1 1 . Augujly 1 674.

INFANTERYE.
Regiment v^nfijn Hooghtyfé

Rn Gravc van Solms gevang.
')cn Lt. CoU. Ctoneman,cn
fijn Lt. gevang,

lellcfans Lt. Col. comm# 't twee»

de Battaill. van de Guarde,geq.
Major Deding , Baron de Heyde

,

Giaef Douglas, alle doot.

Japiteyn Dolman doodr.
:ap. Rofe* cn (ijn Vcndrig geq.

Cap. ElTco gevangen Boham en

Schimmel* penninck geq*
Lts. Lijnrooti WefteihoutjSou-

bihard, doot.

Vcnd. van Thourfparre cn Duy»
venvoordc gevang*

Vcnd. lacot geq.

Cap. Schrevel van de Granad.geq.

Sachet LuyuvandeGranad.door,
Orjder 't Kig. van Trins Maurits^

.t.CoK Machwitsdoor.
iap. Linde geq. , fijn Lt. doot*

' Cap. Fagel gevang, en Moor geq.

Lr, Polman geq.

I Vcnd. Polman gevang.

iL '^^^ Grave van Styrum.

ja-r. Col. Slangenberg geq.

«iap. Heeckeien geq.

Keg van den CoUonel Talm.

fCoUoncl Palm doot.

Majoor Padburg geq.

Capits. Villcers , llTclmuyden >

en Aerffendoot.
; Cap. Palm, de longc, gevang.

,1 Lts. vanKnoppert, Dirk Smels ,

doot«

.t Ruyter , en Vcnd. Heytvogcl

doot*
Keg vdn den CollonelWee^

ïol. Wee geq.

\u CqI, Falckcnburg gcv

Majt Ruytenborg geq.cn gevang.

Capis. Frieflbm geq.. Rammel-
man en Glaigcs gevang.

Cap» Nyvclt doot ofgevang»

Cap. Haringcartf el gevan. cn fijn

Vcndrig Ia Forme doot.

%eg. van den Collonel Stockjjeym.

Col. Siokhcim,doot.
LtéCol. Brant. doot.

Majoor la Rivicredoot ofgevan.
Cap. Krcnts en Volkering vcimift

Baron Plettcnb. door.

Cap. Stokheirocn Kleinjé vcrmift

Cap. Moick en Kafenbioodt geq.

Cap. Morgcnftar doot.

T{eg. van yillaumah e*

Colloncl Villaumairc doot^

Majoor Portcclaire geq.

Cap. la Salcdoot.

Cap.la Racquc cn Talifcr geq*

C A V A LLERYE.
T{fgim. van den ^aron Langerack^

Baron Langerack doot.

Riim. SchaepcnMoersbex gcq;

Ritm. Sevcryn gequetft, de Luy t<

doot, en Cornet geq.

Lt. Heffel gequetft en gevan.
Lr. Wielick door.

Cornet Nieuwcnheim door.

Lr. van den Ritm. Pijper doot, cn
Cornet gevang.
Keg. van den ColU Hornher^h.

Ritm. Loohuyfen doodelijk geq.
Cap. Turck geq. en gevang.
Lt. Ia Rivieregeq.

Lt. RafFau. geq.
van Cafflopijnl

Col Cafliopijngeq en gevang.'

Lt. Col. Parchcval gevang.

Majoor Vileers doot.

I

Kaprs. Wagenacrgeq.cn gevaagd
: Biouwer cn Pichlcr vcimift.

E C 'B.eg
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4J4
R^/* van den Collonel Turck.

Col. Turck door.

Jvlajor Hav^endoorn door.

Cap. Pascufius vcrmift.

Rfg. van den Trinsvan 'Hercl^nfclt.

Prins van Bcrckenfcit geq^

Xr* Col. Zaftrowgcq.
Majoor Seegwijck dout.

Cap. Honsdorf.en fijn Lt.Groot-
huyfen door.

Cap. Eppingen doet.
Keg. van den Cotioncl Fglens.

Col» Polens doot.

Lt. Col. Brumfc geq.

Majoor Wilmsdorfdoot.
Cap. Swansbeljcn fijn Vcnd.door.

Cap. Grcben gcq.en lijn Vcnd.

doot.

Cap Lt. Croes,cn Lr.Diefcl doou
Lt. Bilskyvan Gap. Fleyflcher,

en den Vendrig Polens geq,

Xt. Hillcndorf geq* cn Vend.
Troxes door»

Kez* van Fariaux.

Majoor Lalleman geq.

Cap. Haften vermift 5 en Lt. geq.

Cap.Meyccre geq. en fijnLt.verm.

Cap. KclTel vermiil,fijn Lt. dooi,
en Vend. vermift*

C. Rijnjack dooc , Lr.enVend*
vermift.

Cap.Visbach geq. fijn Lt.gevang.
Cap. Saly vermift.

Cap. delaFontcinc geq^fijnLt*
door.

Cap. Lt. van decomp. Collone
doot , en den Vend- gevang.

Xt. van Cap. Colpeper gevang.
Lt. en Vend. van Cap. Dicpen-

boukverm. i

Keg. van Lecndorf.

Coll. Leendorfgeq.
Cap. la Gave en Router gevang,

j

Vendrig leftccn twee andere geq.
{

Keg.v.^n IJ If' Spar.

Lt. Coll. Guldenfteen geq. I

Cap# Brockiiuyfen , en Mari^ïn* 1

berg geq. i

Cap. Lt. Wylergeq

Daden van fijn Hoogheyt

Lt. Holftrum doot,Krentz,CIar>

en Rigcr geq.
Vend. Griepenwatt, Volcker5j?i

Sinclaer cn Moor geq, , c«

Broekhujfen dooc.

Ses Sergeants door, en vier geq.'^i)

Keg. var. Vetrfvn^

Col. Vcerfen gevarg.

B;ïïon de Wefterhout , Cap ge( >

Gap. Lt. Weftphalen doot.
Lr* van de Majoor Ghelen dooi»oi

Gom. ter Bruggen, cn vandon
Nat door.

Een Volontair van Adel, ondon
den Ritm. Alevclt, jammeilij ii

nier 3. houwen int hooft geq '

een ichoot doordefchonder e :

halve fclioudcr af. endoor ci

door gcftcken.
den Colloml Oroonenlur^^^

Ritm, Papenkop^loot.
Corner, iitolfcnburgh door.

Keg. van den Collonel E^^en^

GoL Eppcn geq. Majoor Bring
gevang. > cn Ritm. Hoen door

Rf^. van Qocl^nz^t

Lr. Col. Hunninga door*
Keg, van den Hertog van Holjleyn.

Cap^ Lantman doodelijck ger.
*\^g* v^n den Marquis dc Thouars^

Marquis de Thouars geq.
Luyt.Gol. Borcel gevang.
Capts. TEpée geq., brouwer ver

mift , la Primcc doot , cn Rijs
wijck gevang.
Onder den Gravevan Erhach^

Gravc van Erbach geq.

Maj.Sandeifc geq. Luiten,..doot
R,cg. van Ejbergen.

Gol. Eybergcngeq*
Majoor W'iebe op drie plaetfei

Gap • Uorveit en Rorcmeyer geq
Luyt. Garen doot> Koek, van

Dcylen , Goler cn Doen geq.

Rt;;^. van den Heere Kijngrave^

Heer Rijngrave geq.

Lt. Col. ter Bruggen geq.

Majoor iddincking geq.

Cap
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De Trim van Oranmn* 43 f

p. Pnaw, geq. cn gevang,

lp. Mcrode gecj

Uap. Lr. Peitfcn geq.'

:ichoonlcbcn ^mhuyfcn,
t dooc,

Lu Quaft geq, en gevang,

/cndr. Nordingdoot.
vin Sedleniskyé

LnCoI. Lichtenberg fwaergeq.

Majoo; Kabeljaiigeq. met fijn Lt*

en Vond,

-Cap. VrJly , Steenhuyfen, Bio-

j donick, en Mepcs , alle geq.

Cap. Lt. Tempel doot, Lt.Coer»
•1 man, VVanioot en Ceurs geq.

*^endrig Bioodcwi)ck doot.

De Rsgtments Adjutantgeqt
T ri;. van SwdrtfefikuYgh^

Col, Swartfcnburglidoot.

:ép. Ayluageq en gevang.

ujten dcfe Kegim. noch van hocge

tn lage Standi^O^cnYcn fogeq.
^evan^. als doot*

fravc van Waldeck, Veldm. geq.

üener. Maj. Vahnedoot.
Lt. Gen. Aylua geq.

Heer vanGinckel, Brigadier,geq.

Prins Maurit^ van Naflaujde jon-
• ge gevang.

Heer ran Ouurcrkerk geq*
Col. Welgeq.
airm. Huberrgcq.
Rap. Padburg, Ploos,wijken^doot.
Cap. de Noy , Brcdenbach , du

Curcean geq.

Cornet Shrick doot.
Van de Kjyft»fe en Spaenfc Ofic.doot,

gtqy, en ^evangt

Prince Pio geq
Trincc Karei van Lotteridgen

Marquis d'Aflentar, Maiftrc de
champ • doot.

Prince van Vaudcmont geq.

G rave van Merode , door.

Prince van Holfteyn geq#cn ge-
vang, en der felver beyde Re*

gim. qualick gctrafteert

Prince van Salms gevang»
De Majoor van de Prins van Vau-
demont doot.

Defe Bataille is begonnen 'smor-
gcns ten 1 1* uren , en eyndigdc
's nachts ten i. uur , in welckc
tuflchcn de 3. a 4000. gemcenc
Soldaten füo doot als veimift

zijn.

Lijfieder Doode7ie7zGequetfien onder bet Leeger 'vandeFms

^ajiCondé, opden\i.At4gufti 1674. tegens de Frins

"van Orangieji bekoomen.

Uc d'Ermentiers doot.

Ducde loinvillc , Soonvan
Ducde Guife, doot*

Duc d'Enguien , geq.

Duc de Luxemburg > gcq«

'Duc de Navaillcs , geq.

•Duc de Chevreufe 1 doot*

(Duc de Soubizc-geq,
""onfieur Stoupa,Lt. Gen. van de

Switfcis , doot.

Iraefvan Montal, fijn been nf.

arquis deFourilles, Luyr, ge-

nerael ^ door.

arquis de Rocbcfort, door.

darquis de la Fcuillade > geq.

Marquis de Tonnerre , gcq^

Marquis de Nelle, fijn been afV

Marquis Dars geq.
Marquis de la Groys , geq.

GraefKoninksmark, geq.

Graefvan Muret ? doot#

Marquis de Renel, doot^
Marquis de Chevrier, doot.
Maiqtis de Genlis , doot.
Marquis de Gucrre , doot^
Marquis de Paumy, geq»
Marquis deRagny, geq.
Marouis de Chanvallon , doot*
Graef van Roncce , doot»

Marquis van Bourbonnc,dootr
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45 <5 Daden van ftjn Hoo^heyt

Maiquis cl' Ambly, door.

Marqais de Sr. Gaamont> door.
Marquis de Moiifly, geq*

Marquis d'Albret , gcq.

Prins van 5oubifc , geq*
Graefvan Gaficy Mati^non ^ger;.

Marquis 4c Viileroy , geq.

Marquis de Livournegeq*
Marquis de Sandiicourt , gcq*

Marquis de Chemerault , gcq.

Marquis de Laflay , ï;cq.

AJarquis de MoiiCha > gcqft

Graefvan Montigny , grq.

Marquis d'Illiers, geq.

Graefde Hautefort , gcq#

Graefvan Monrignat , geq-

Graef van Beitoncellcs Nonant ?

gequetft.

de Ridd. de Fontaine Nonant

,

gequettt.

de Ridder de Razelly, door4

de Heer van Scron » door.

de Heer van Lurancy , doou
de Heer van Sainfenne , door.

de Heer van Montigny de Balan-

conK g^q. .

deHeerCattinat, geq#

deHeer Croifilgeq^

de Heer Romccourt , geq.

de Heer Chapelier de la ChauUay,

gequetft.

de Heer Ie Brtm , doot.

de Weer van Sevigny , geq*

de Heer van Belocier,geq.

de Heer van Villars , geq.

deHeexd*Aumonts geq.

de Heer van Metz , geq.
-j

de Heer Scnelon » door. ^

de Heer Daamoiu» door.

de Heer de Foiirilies, dcot*

Mr#deTenclon>en Mr. Douma
die hec Rcgemenr van Coi
co»"^* aandcerde, bcydedoot

9 Coiionellen,door.

z% Lr* Collonellen en Maj.do

163 Capireynen , doot- ^
100 Licuienants en Vaend.doo^
De Gaarde du Corps van hondebn

Swirfcrs , alle door.

43 Officieren van 'c Regimemr
van de Konink , doot.

60 Officiers van de3uardes,doo
go Officiers van de Guardesva
de Koninginnei door»

Defe Regimenten zijn i'

ncmacl geruineert,

700 ^witfers van de Guatde doo

t Regiment Switfers van Mol
din , t*eenemacl geiuineerr*

14 Kapiteins , g. Lieutenanes,

18 Vendiigs van \ lelve Re
ment doot.

De Witte Roynle Standaert

twee Groene Standacrden va

't Huis van de Konink genomen
bydc Kcyferfe . en het meelid-

part van den Adeldoof.
Daerzijn tuflchen de loaiico;
Man, foo dooden alsgequct

ften , opdefeplaets gebleven

daer meeft de grootfte Fam;
lienovcr treuren.

Z^ertxijn^ p;elijckgefchrevenwort5 al wede

veel vermiAe voorden dagh gekomen. Het Re
giment van den Colonel Talm ^ dat men geheel ver

nielt achte, is al v/eder tot op 8 of 900 ^ en da

vT^ji Wdenhoiih njt 700 5 en het Regiment van d

Guardes tot i2ooMantefamengegroeyt:> foodai

het verlies van defe zyde foo groot niet zy 5 als men

gemeenr heeft: de Duytfe hebben vier Vaendele»

verboren en twee verovert > beneffens de Wittd

Cor.



De Pms van Orangien. 4^ 7

^rnette en dry Standaerden . Sijn Hoogheyt heb-

ende kennillè gekregen , dat eenige, niet tegen-

raende fijn trefFelijcke voorganck , fich evenwel

! ilsPalrrons hebben gedragen, heeft daer omtrent
'

ijn Vorftclijck reffentiment niet gelaten te tooncn

,

;elijckwy hierfien by het voorbeeld van den Ma-

Dr Eerich Dieurklouvj^ wiens Vonnis hier nevens

'olght.

ententie van den Hoogen Krijghsraed ,

jegens Eerich Dieurklouvj.

Ejien bs den fJoogen 1{rljghs-l\ctde u^r y ereenigh' ronnis

de Nederland^n,detmformatien genomen in defxec- egcns

ken van Eerich Dieurklouw , Alajoor van de Gu- de

loor
trdesvan'^\]n \{oo^cyAt jegemx>oordtthgevangen,waer

^.^^^^^

'tytdenfelven WoogenJ^^ghs-!{adegeb\eeckenisdathy ^^q^^^.

Gevangen- als ivannecr op den elfden defermaendt hetge^

vecht met den l^yandt is gheïpeefl , ende 't Hjgiment Gu~
'] irdesincmfufiegeretireerttvas, tiae eenige Hyren abfent

rerpeefiteZjyn, ende doen den AïajoorDcdcmalgefcho-

Mn was, ftch by twae'.faderthien Capiteyns, eenige On-

ier-Offeieren ende een goedt aetttalSoldaten heeft gecon-

\ttngeert, dat eenige tijdt daerna Capiteyn Schïcvcl aen

^em Gevangen van weghen den Heere Majoor Generael

. famux hebbende gefècht, omme metfijn Volc\de B^gt-

Jv menten vanfijn Excellentie den Heere Grave van

^'-deck, Feldt-Marfchalc\y endeCollonel UJipar u/«c»»-

deren ,
hy Gevanghenheeft cefecht y dat hyfulcl^s niet en

k^nde doen , dat de Capiteyns'ende verdere Officieren daer

jegens hebben geprotejieert , ende hem Gevangen met vce-

:'lebetpeeghredenenaengeport,omden Kjandt techargeretty

'doende Capitain Schrcvc') daer by , wel, indien hydaer

j van inghebreecke bleef, dat hj de Heer Fanaux rapport

i ifoude gaen doen; dat hy Gevangen eyntelijcknA veeleper^

'..Kfuaften daer toe gerefolveert , ende'tV olcl\beyiedenin een

[
jFleyn oeleydt Ineft ; edoch dat een ^eynich daer nahy Ce-

'Iwig^ fiendejdat eenige l{e)ferfche Cavallerye, de rvelc-

rj ie op di iincker handt van fi\n BattailUnJlondt,van twee
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Daden vanfijn Hooghejt

JLfquadronsvartdenf^j^andtivierden gerepouffeert ^ t.

ddLt oQc\de voorfehreve Hjgimenten eenighfints brallie.^

den yhy Gevangen gecommandeert heeft dat het V
F\echuomm een Heggeydaer omtrenty fich foade begev^^]

dat daer op eenighe Officiers tegens hem Gevangenf"^
gende , iaet ons ten minfiencens chargeren ,

hy Gevxn
gecommandeert heeft , te her(lellen ; Edoch mmed'iatei

daer na wederom geordonneert in de Hegge te retirer

dat hy als doenmetfijn Peerdt doorgelopen is ^ latende

yolck^in confnfie ^ 't tvelck ftch naderhant op de Pofi da

fy 'van daenghel'^men ivaren wederom rallieerde , aliPO'

den Gevangen by hen gel^omenis-^ dathy Gevangen

tegenftaende de oppositie van de Officiers , tnde dat ti.

'Voorfl^eg\mmten tegens den Vyandt noch chargccrdef

nldaer gehlcve7iïs\ datnaderhandtden Heere Gravevv

\.d\^y A^er ontrent pafferende , aen hem Gevangen hek

ghefecht ,
dathy Joude avanceren , ende chargeren ; dat^

hem Gevangen 'T^rAe geantwoort ^ dathyJijnl^oick^n:

i^ondeverliefen; denghemclten Grave vanLcücy hec^

gefecht y cfit^ Sijii Hooglieydt daer overfoit'de

ghen^waerop hyGevangcn heeft gerepUceerty düthy al

Joude vzrantivoorden\ dathy Gevangen metfijnK^

van daer oocl\nïet en isgegaen , nochte op denVjandt e.

fchoot heeft laten doev:dat de officieren in de nacht hoore>

de^ dat de andere Troup en af ms,rche€rden y fy lieden t

den Gevangenhebben gefocht^edochhem niet vindende^di

Capiteyn na Sijn Hooghcydt is gegaen^de rvelcl\e wederei

kamende y ende oydre heeft gebracht dat het voorfz^^ Ba^

taiUon mede foudeaf marcheren^ ^llehet mlcJ\e ^n^

fxeel\en direBe\i]cl\firydende tegens de Ordonnantie op <

DijcipUne Militair, midtfgaders van feer pernitieu

ghtvolghe^ die daeromme 7iiet gheleden ^ maer andere ti

exempel behoorde te werden gefïraft] Soo heeft dengemelti

fJoogen I^ijgs-Pyade ghehoordt den Criminelen Eyfi>

vanden ^dvocaet'Fifcael ^ ende overipogen hebbende a.

Ie 'tgene ter materie dienende was, ende in defen heeft 1^7

ntn ende mogen moveren ,
^cht doende^ den voornoemde

Gevangen gecondemneert j g«%A,^7 gecondemneertv?o\

by defen^ te werden ghebracht daer men de Executief,

do^n^ e?ide aldaa met den Srpaerdete worden geflraft

datte
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Be Trim van Orangten . 459
Lxmr de doodt na. volght , ende rpydersin de kpp.en ende

mifen'va.n]t*jiitie ; Doch alles op approbatievan hcogh-

gemclte Syne Hoógheydr. ^Idmgcdaen ende gefenten-

•ytieen'm't Hooft Quartier tot ^aringnonjterf^ergade"

rhge van den J^ijghs I{aedt voornoemt
,

op den drie en

fwintich(ien ^ugttftus fejihien hondert vier en tfeven^

rh. TerOrdfinnantie van defelve.

Geleeckentj

JOHAN MOIENGRAEF.

Endeisdefèn.i gedaen rapport den vieren twintich-

tn by Sijn /r^oo^fcc)'(i f;eapprobecrt,cn den vijfen twin-

tichlten dito door d-jn Scherp-Rechter ge-executecrt.

Acn de andere zijde heeft defelve lijne Hoog-
heyt niet naergelaten de dappere hun belooninge

toe te voegen , gelijck als aen den Heer Grave van
Brpagh tot Sergiant Major Generael van 't Leger,

in plaets van 5^ Walter Vahne ^ het Regiment van
den overleden CoUonel ?ahn , is gegeven aen den

eer Wee^.w^t. Collonel van de (jraefvan WaUek»

n voorts alle vacante plaetfen die fulcx meriteerde.

OndertLiilchen komt tijdinge , dat die van de

GealHeerden , onder den Luytenant Generael cCA-
guerto, fich meeftervan Mortaigne en S .Amant ^^l^'^l

ghcmaeckt hadden , terwijl Co7tdé , hebbende Amant

lich naer dit treffen weder in fijn Leger-plaets be- oer-

leven 5 aldaer noch iHlle leggen bleefj hebbende

.ijne gequetften hier en (ginder verdeelt. Eenige

troepen van de Geallieerde fijn langhs de zijde van

Valencijn naer Doornick toegetrocken , terwijl het Ratifi-

gantfche Leger door Bergen en Henegouwen , de catien

Perfche Poort uytgetrocken is.
cn^

Ondeitiiffchen gefchiedein den Hagedewilfe-^ met
nge der Ratificatie wegen de Traótaten tuflchen Dcen-

eiëStaet, met den Koninck van Deenmarcken ,
'^l^>^^ƒ"»

eur-Braiidenburgh , en de Hartogen van Lunen- dènburg
burgh. en Lu»

Ee 4 Op nenbuig

Mot-
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440 Daden van fijn Hoogheyt

Op den 23. heeftdePrince van C(7«^^Tijn Legt
by Pieton opsebroocken , en de Baracken in d

brandt doen fteecken ; larende over de i5oogc
Guetften in de nae'^e Dorpen, behalvendie hy iiv

oe Steden gelönden hadde , ten minften gelijc

fommige fchrijven. Hy trock voorts de Sambr
over, enbegaf fichnaerdeAbdyed'Afne, dicht

by Tuin , en van daer naerHam fur Enie. Onder
tuflchen op bericht dat de Franfchen tot Rocro
een Convoy van 400 Wagens met Wijn , Brande
wijn 5 en andere voorraed geladen , vervaerdighde -

Prans om naer het Leger van den Prins 'uan Condé te fen -

den, lboismilchen den 20. en 21. des nachts, do

Sergeant Major Brejky , commanderende tot Char
lemont het R^iment van de Bourgonjonsvanal
daer, met 200 Man van het Idve Regiment

,

70 of 80 Paerden uytgetrocken ^ met welcke B
den hy fich in een bequame plactfe , omtrent e

iiure van Rocroy , in hinderlage gcleght heeft,

den 2 1 des morgens ten 6. uren, quam het Convo
onder het geleyd van den Marquis de Hiliere , Gou-
verneur van die Plaets, met 3ooSwitlers, en loc

Paerden aldaer acn , waer op de gefeyde troepen o{

hen uytvielen , en de Franlchen lbodanigh aenta-

ften^ datiich defe terftont op de vlucht begaven ; i-

latende menighten van dooden en gcquetften op de

plaets , onder welcke eerfte de gclcvde Marquif

mede was , benefFens een Colonel. fict Convoy

-

van 400 Wagens , bleef in de macht der Spaen-

Ichen, die met Bijlen aenftonds de Wijnen Bran-

dewijn Vaeten in fhicken floegen, en den Wijn;

lieten loopen, oock het Meel uyt de facken ter aer-

de lineeten, ficnde millchien niet wel daer medé
voort te komen, en fich genoegende den Vyandt

deièn toevoer ontnomen te hebber

Niet t^enftaende de Franfchen

hunne ovei-winninge^ in het iaerft
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De Prhs van Orangien, 44]

fen 5 toonde het ftrijdige genoegh , datde Koninck

lijnen Ban en Arriereban, tot op-ontbodt van lijn

Landfaten, heeft doen verkondigen; het welckc

i genoeghfaena te kennen gaf, dat de Chocq die Con-

e^ontfangen had, een gevoelijcke wonde moeft

zijn. d'Inhoud van fijn Placcaet en Patent was al-

M' dus

:

:(Opene Brieven des Conings , tot de Con-
vocatievan het Ban en Arrier-Ban , tot Parijs

den 1 1 . Augufti , door expres bevel van

lijn Majefteyt.

Ouys , hy dergratie Codes ^
J^ningh vanVrancl^ ï^an

rijcJ^en van Navarre,alle dengenen.die defenfnlkn p^"'^,'*^

^ fien jfalnyt: Degeluckfge Succeffen, djeonje JVape-
ir,?.uck-

nentegens de Staten Generaelder yereenighde Neder - ü\cU.

landen^ onfeverk^aerde Kyanden.hebien gel)adj)ebbende

jaloufy gegeven aen den Catholi)fk^en J^ningh
, foo heeft

hy deftlvc nietallennmet allejijn Alacht geajfifieert ,hoe~

[' < nel hy geen reden hadde , om figh met dien Oorlogtebe-

tnoeyen-ymderheefitock^deni^eyferen eenige Pr'mcen van

't l{tjck^aengefocht om mede nevens hem deel daer in te ne-

men; en nadat hy defelve daer in vervolgens geivick^elt ^

ende methm en de voorn. Staten Generaelhadde geli-

gueerty foo heeft hy ons den Oorlogh opentlijck^aengefeyt

,

cp hoop , fonder ttvijffel 3
dathy , de Kredenf Tr^aien,

tt*jfchenyranci\rï]c]\^en Spangiegemaeck^ , alfoo verbre^

keende, en ons ter felver tijdtfu/ck^e krachtige Fyanden

vern>ec!\ende. den ioop van de Pregreffen ofjferU^apenen

tegens de gemelde Staten Generael Joudefiutten , enfelf

groote voordeelen uytdten Oorlogh foude }recken:enai

hoerrel rvy tot noch roe met or/fe Alacht alleen, door Godes

J^racht onderfieunt , niet alleen harepogingen hebben ire-

dtrjiaen en Hare , enhaerder Geallieerden ^enfla^en^

tegenonfen Staet afgemeït maerooc}\aeuJietielijcke i&o-

net, op defelve bekomen , niet alleen door 'tin-nemen van

teni^e Plaetfen\ maercocl\fel'j (''-or't veroveren van een

geheeU Provintie , 'reaermede (y os hetmeefe quaet kpn-

h. 5
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44^ Daden vanfijn Hoogheyt

den doen ^ indienfy defelve hadden kannen behouden : m
temin , al hoe))oelfulcl^e glorieufe Sticceflfen ,

gevoegt

deb) degerechtigheyt van onfe Saeck^^ ons behoorden

doen hoopenyfoo veelverfamelde Machten in ^ttoeh^mem

verder tel\onmn wederjiaen \ Zjynde echter welgeinfo}\;

meert , dat veele Princen "Uan 't f{jjck^^ onderpretext va ?

defjelfsvryheyt , en 'van de mjl in Duytjlandt , tot pre]U \

ditie van't Aïnnjierlfe Vredens-TraHaet ^ en van dh

geene , die wy met haer in 't byfonder hebben aengegaet y

hun in pofltiur (lel en, om Volck^te mrvenjien eyndc *tfei \^

ve by dat van den i^yf^t te voegen , en daer mede in ony^

Staten te vallen ; foo bevinden wy ons verplicht , om onj^^ i

toevlucht te nemen tot de verfel\ertfle Middelen ^ ten eyn {

de ons daer tegente (iellen : Ende alfoohetbejleen gereeP>^

Jie ^
dativy inf^dcl^n Hoogdringende Noot kannen vin^i

deng is ^ ons ^dcl mhettvercl^tejlellen, foo hebben wy ge
^

refolveert defelve te beroepen m onfe Provintie van . . •

,

Volgens de gervooneltjcl^e formen van het Ban en^rrier i

'£an .Zjijnde rvel e eperfuadeert door het Intreji , dat defel-

ve moet hebben tot de roem van defe Monarchie , endkV

hanthavingh van ons Geftghf a!s mede van haer partic:

liervoordeelydatfy by defegelegentheytgeen minderyv
tn genegentheyt tot onfen dienjifalbctoonen^alsjygedaeri

heeft tot die van onfen feer Eerwaerden fleer en Kader j
(ii

mitsgaders van de l^mrgen onfe Voorfaten , die altijt in
'

diergelycke occafiendoor den Adelgeaffifteert engedien'

^ijngeiveeft : gelyc]\medcgedaenheeft den^del van o

fe Provintien van Guienne ^
Poitoté^^unis en Bretagi

federt het begin van dtfe Campagne^ om de JQêfien var/:

gemelde Provintien te befchutten tegens het Landen en

^enjlagcny die de Hollanders voorgenomen hadden met^

haer y loot aldaerin't tverck^te fiellen : Soo is*t y dativyé

tnitsdefeny om de voor-verhaelde en andere ons daer toe

bewegende redenen , wel exprejfelijc^bevelen en belaften ,

door defe tcgemvoordigeymet onfe handt onderteycJ\e?Jt , acn

alleEdtlcy Baronnen^ kjdderSySchiltk^apenyf^affalen en

andere y Lenen en Achter-Lenen van ons befittende^Orh^
"

derdaneny en ons Banen Arrier-Banvan onfe gemelde

Provintie van datJy y fonder eenige verfchooning^

oppotm van amafling ^nfonffi^itk van hare voorfz^.-
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De Prins van Oranrrieff, 44
.eenefi , haer in de Wapenen[uilen hebben te begeven ,

miteren e7i equipere?/ , gelïjckjygehouden zijn tot on-

jn dienfi te doen , en haer gereed te houden ten dage en

terplaetfe y die haer door den Gowvsrtieur en onfen Lt.

Jteneraelin de voorfz.Provintien fullen'-xerdengede-

^igneert , ojn onder het Hooft > dat uyt haerjal iverden

verhoren > om defehe , volgens dege vjoonelijckejmne»

,0 te commandeeren , [ich tegaen voegen by het Corps der

,C Troupeny die den Mar^uis de Rochefort op de Maes

w commandeert , en ons aldaer te dienen , foo onder fijn

Gejaghy als onder dat van andere Generale Officiers

onder hem , in het voorfz. Corps van Troupen , en dat

gedurende den tïjdt va7i2. Macnden y te rekeiien van

. dendtighaf, datfy aldaer ae?igekomenfullen zijn , om

.1 daer na, volgens d'ordres y dieivy haerJuUen geven

^3 of doen geven , vjeder te keeren na degemelde Frovin-

tie van ende yeder -weder /;/ goede ordre na

)fijn Huys tegaen yfonder het Volck te befchadigen : alles

oppoene tegens de Defaillianten y van daer toe (alsgc-

^ feghtis) tevjerdengeconfiringeert y doorat aenflaen en

cotrfisqueren van hare 'Leenen , mitsgaders tegens haer

na rigeur van de Ordonnantiën te -vjerden geprocedeert

.

Ende alfoo'er apparentie is, gejnerckt de quade gene-

^ gentheyt van onfe nodige Vyanden , dat (y haer ingroot

getalfiendey denOorlogh langdurighfullen-vjillenma-

I

.

' keny op hoope van hunnefchade te herflellen . en groot

e

^ voordeelen uyt hare vereenigingh te trccken , en dat v:y

«I
derhalven v^enfchen onfen Adel te fparcn y en defelve

|f ' 7ilet in ^tgeheelte doen ?narcherenyeder Jaery als defeu

Oorlog foudekmnen duren foo 'willen en begeeren '^y >

dat alken de helft van het vooifz. Ban en Arrier-Ba?r.

na de voof-gemelde Troupen fal marcheren, alfoo ivy

te vreden zijn :, dat d'a7tdere helft van onfen gefeyden

Adel haer fal prepareren en in fiaet houden y o?n op

d'eerfie ordre in d'aenflae?ide Campagpie te konnen mar-

cheren : derhahen jbo belaflen en beveelen vjy oen de

Bailliuiven m Senejchahi van onfe gevM Fro'vin-

l
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



^4 4- Daden vanfijn Hoogheyt

tie "jan hare L,uytenanten en andere onj

Officieren» die''t behoort y dat fy defe onfe opene Brie

ven van Convocatie y van Ban en Arrier-Ban j ^
Trompetten-geklanck en openhare Uytroepinge Jitlki.

doen Publiceren in alle de Steden, Kafieelen en anden

gevjoonelijcke Plaetjèn van hare BaiUiuv:- en Sene-

fchaelfchappen 3 op dat niemandt ignorantie daerv

pretendere , en dat een yeder den Inhout van dien

hebben natekoinen , op de poenen hier bovengeroer

en tegens de Defaillianten als na gevjoonte te lyer
'

geprocedeert , ^c. Gegeven tot Verfi^tiljes den ii.A
gujlt 1 674. ,en het 32 van onfe Regeringe > geteecken,

Louys -) enop de Vouv^e , door de?i Koning Ie Tellier y.

en Gezegelt in Geelen Wajfe.

Frovintienyahjaer het Ban en Arrier-Ban is beroepen.

Eylandt van Vranckrijck ,Normandyen, Anjou, Tou-

rainc> BerryjOrleannois,Biai(bis en Pais Chartrain,Bour-

bonnois,Nivernois, Maine, Limoufin,Opper-enNcder-

marche, Auvergne, LionrioisjForet en Bcaujolois^Bour-

gondienen Breflè^Champagne en Brie.

i'erga- Qndertuflchen vergaderden fich de Geallieerd

deringh jn Duytflandt vaft by een 5 deMarckgraefi^^«B^-

aUi ei-*
^^ '> qu^"^ deMunfterlchc en andere onder-

derf"" hebbende troepen , recht over de Stadt Mentz , be-

geerende den doortocht over de Brugge , het welc-

ke van die van de Stadt geexcufeert wierd , onwil-

ligh de Neutraliteyt daer door te verbreecken : fulc-

keverfchooningh mocht evenwel niet helpen^ foo

dat fy moeftcn toeftacn , dat alleen de Bagagie Ibu-

de overtrecken , het wclcke van 's morgens ten acht

uren , tot den donckeren avond duerde ; maer on-

der Ichijn van de Bagagie , is de gehcele Cavallerye

tufTchen de Bagagie daer mede doorgetrocken, tot

op het Gaerden-veld , van waer üch het Leger naer

Laubenheym, tot op Goefenheym llreckte ; daer

opzijndenDugerhof, Laubenheym, Bilckheym,

Haiilieym , Eberfheym , en hec geheeleamptOlm
met
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De Trim van Orangien . 445^

net het Slot uytgeplondert, enhetVeeisweglige-

dreven, gaendede tocht vorder na den Ingelhey-

tner grond; Stadeckel wierdt afgebrand; foo dat

defe arme lieden van vrienden en vyanden te lijden

hadden. Het Hooft-quartier vanBoLirnevillewas
' totLaubenheym, het geenede Croaten boven op

den bergh met hunneüoepen deckten. Men hielt

vorder grooten Krijghsraedt, daerdeHeerKeur-

Palts , benefFens den Keur-Prins tegenwoordigh

waren , zijnde ondertuflchen de Infanterye met

twee vliegende Bruggen totLaubenheym over den

Rhijn gelet. Men heeft oock defe Lijfte van het
" ^er der Geallieerden uytg^even.

Lijjle vanV Leger der GealUeerdens die hoer in de
' Falts bevinden, enden Rhijn hy en boven

Maints zijn gepajjeert.

Infantk^ye.
'c Keyfcrlijcke Regimenten zijn, Portia

Knie , Scherm, Strein en Wukl -

>De Ceur-Paltfe troupen beftaen tc famcn,

ffc fterck
' De M unfterfe maken te famen

Be Zelfifche en Wolftcnbuttelfe troupen -

. De Frankfe cn Over-Rijnfe Craits-volckeren

5000

2000
looo
6000
zooo

Lijfte

van het

Leger»

Te Voet 1 7000 man

C A V A L L E R Y E.

II i De Croaten en Dragonders derKeyfèrfe^en

beydedeCraitens, maken te famen - 7500

. I De Zelfifche en Wolffenbuttelfe troupen - 7000

[ De Ceur-Paltfe beftaenm - - 500

; Dc Munfterfe - - - ^'ioo

Te Paerde 1 7 ^00 man

Te (amen te Voet en te Paerde 34500 man
'^DeKeur-Brandenburghfè Armee bcftaet

(bo te voet als te paerde in - 15000 man

5al als dan in 't gehed zijn 5 0 500 man
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berent

446 Djiden vanfijn Hoogheyt

Andere maken het getal wat minder, dochech
ter groot genoegh. Op den 12,. van Hcrfftmaen
zijnde Keyfeifchej Lunenburghfche en Badilcb

troepen van Mcntz. opwaerts naer Oppenheym opo
gebroocken, van wacriè op Worms, en fbo op
Manheym getrocken zijn.

chcvrcs De Franfclien hebben onderdies het Stedeker.
vcibrant Chevres 5 omtrent twee uren van Aeth gelegen

,

20 plaetfen te gelijck in den brand gefteecken ; he
bende de inwoonders al voor heen met fchoo

woorden bedrogen, gelijckfe oock met deSted
kensOgy, Cambron, en drie ofvier andere Do
pen , den Prince van Vaudenjojit toebehorende, ge-

dacn hebben. Terwijl is de Stadt Oudenaerden
door den Hartogc/eVrl/a HerMofa , berent, die van

beent
^^^^^ Hoogheyt den Prince 'Ui?» Orangien, kort ge-

en bcie- volght wierat; gelijck mede de Grave de Souches

gtrt. daeraenftonds heen gemarcheert is. De Gouver-
neur van Aeth had even te vooren noch 600 Man-
nen binnen de Plaets gekregen. VerfcheydeR^i-
mentenzijn beneffèns veel Proviande , v.anGent
te fcheep mede naer het Leger voor Oudcraerden
gevoert, benefFens 300 Pioniers, en ^500 Ruy-
ters ; waer op lijn Hoogheytde Stadt aen de andere
zyde beflooten heeft , terwijl defe troepen het felve

aen die van Gent deden j foo dat nu de Plaets met
eenHeyr van 50000 man volkomen belegert was.

De Pr'Jis van Orangien nam hjn quartier in d'Ab-
dye van Ename , de Grave van Souches aen de zyde

naer den Bergh , en de Spaeniche naer de kant van
Uytva'. Bevere. Wanneer men aldaer Poll vatte , dede

den Vyandt een uytval met omtrent vier hondert

paerden , en foo veel voet-knechten , naer de kant

van Beveren, buytcn de Kortrijckfche Poort ; maer
zijnde door de Spaeniche den wegh afgefiïeden ,

wierden tot onder de Contrelcarpen weder te rugge

gedi'even, latende 134 dooden> allbo de Spaen-

4 Iche

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



De Trins van Orangicn, 447
.en geen quaitier gaven, op de plaets, en een

;r(X)t getal gequetften medevoerende , of achter-

itende. TulTchen den 1 7. en 1 8. begoft men te ap-

)rocheren , en kreegmen op Maendagh daeraen de

:<erck van Beveren in , die de Franfcheh gefterckt

,

:n met 1 5 . Granadicrs befct hadden , die fich noch

.*en uur langh defendecrden. Men wierd in eenen

lacht meefter van al de Buytenwercken , foodatfe

en eerften tot op de kant van de Grachten qua-

men , bcfchietende ondertuflchen de Stadt van diy

Bateiycn.

\ De Prins van Coudé quam , na dat hy fijn Heyr
;/erfterckt had, tot Leuze, vijf mijlen van Oude-

erde , hebbende fijn Bagogie aditero;elaten j zijn-

op den 1 4.. opgebroockcn , en de bambre gepaf-

leert; en fich houdende als wilde hynaerQuenoy,
tnaer wende fich fchierlijck naei- Quevrayn , zijnde
'0000 man fterck. HetgrooteConvoy van 1200
'^agens, cn 10000 Spaenfche Soldaten en Kcur-

mp^en, quam ondermllchen in het Leger. Inmid-
dels maeckte fich fijn Hoogheyt overal by en om-
trent , ontficnde noch moeytc noch gevacr , gelijck

en wil dat lijn Paeit onder hem met een Canon
ocgel twee Beenen aen llucken fouden gefchoo-

ten zijn.

. Om dees tijdt is in het Vaderlandt de Ooft-Indi-

fcheVloote, onder den Commandeur deRoy aen-

.gekomen, haer getal enladingeisalsvolght:

Generale Carga, van[even Oofl-lndifcke Retour-Sche-

pen } en een Hoecker , namentlijck : De Burgh van
I Leyden, Hollancijche Timyn, Trins Wille?n , Buren »

BeemJIcr, Spanbroek

^

'/ Hofvan Breda, en de Hoec-

ker de Svienmer va?i Ceylori : van Batavia vertroc-

keitden^. Fehruary 1674..

5^60. ps. Guinecs I ywaet divcricfooit. ^jzo. ps. Sa-

^.pourii diVcrk foort. 1440. ps. l ijne Gcbiceckrc Far-

calloii!;

Condc
brccckt

op.

Groot
Convoy
aenge-
konien*
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448 Daden vanftjn Hoogheyt

callen. too.ps. Fijne Mouris. 756o.ps.Chrauters E.

nabadijs. xj i lo. ps. Diverfchc Bafcas. 2800. ps.Pipeh c

breede Adatheys. 600. ps. Hjno Hamans. 16^6. ps.O

'

fa Bengalc. 1807. ps. Mallemolens. 8800- ps.Ncgr

Kleden, zpio.ps. Rouw getweernt Zeyldoeck. 50 '

ps- Gcbleeckte Bethillcs Ternatanes. 1000. ps. Garra

1000. ps. Witte Kannekjins. 37<J7-ps. Diverfe Gingar

i45o.ps.DiverfeChitren. 1(^5. ps. Mamoedijs. 5x8o.F

Gebleeckte Dongrijs. 5400.ps. Diverfe Tapechindc

1 140. ps. Gecattoencerde Deeckens. 600. ps.Tonqum l

fePelings. 91. ps. Bcngaelfche dubbel Armofijn. 60. ;(

Japanfche fijdc Rocken. 45X3.ps. Porceleynen. 1944.;

ps. Rouwe Robijnen. 4 1 00. ps. Coudi PUUITj Steentje :

37900. ps. Confijte Nooten Mufcaten. 79<^5 5 - pon«lc

Malacx Tin. 708 1 1 5. p. Japans Scacf kooper. 575

p. Salpeter. 1908715. catty Swarte Peper. 43i57. cai'

ty witte Peper. 845 5. catty lange Peper. 3 148 8 5. p. Poe
<^

yerSuycker. xiy^. p.Salarmoniack. 315898. p.Sapar.

hout. 8180. p.Caliatourshout. J50. Mooten Mauritit 1

Ebbenhout. 1885. p.Radix China. 544. p. Galiga. 374^ r

p. Benjuyn. 51 i(jo,p. Indigo Cormandel. 76707

een halfp. Divers Cattocne Gaeren. 78300. p. Ca

i9530.p.Gommelack aenStockjes. 11910. p. Pattci

Boracx. 508. p. Aloë Succatora. 40i(j. p. Caatthiou:

171. p. Guttagommcn. 149. p. Nooten Mufcaet Koec

ken. io5.catty, 7teil, I. maesTonquinfeMufcus. 25

oneen Ambregrijs. i. kiftjes Ambernoyr 5 1 804. p. in 10

ps. Ni' nwefware Anckers. 1449- p. Mirabolanen. Nota

I. Catty is i en een vijde pont. Dcfe Schepen hebben 2

Oorlogh-fcheepen tot Convoy by haar gehadt, waer vai

Capiteyn Minne , omtrent Hitlant jis blijven kruyflèn o|

'c Schip Nieuw- Middelburg, datdoor ftormaen geen fij

de de Caep de Bonne Efpcrance van de Vloot is ghe-

raeckt. De voornoemde Scheepen hebben quaedt wcei

onderwegen gehad, en feer veel dooden cn fiecken,heb-

bende fommige by de 30 dooden gehadt,eer aen de Caef

arriveerden , 00 de Commandeur fijn by de 40 dooden

en veel meer fiecken gcwceft , foo dat 30 man van der

Convoyerjan Meeuwfè haddc overghenoomen , kun-

nendepas een popip met fijn volck gaende houden
Dl
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Ve Prins van Orannien,

"DcVic^x de Ruyter met fijn enderhebbende Efl

^uadre , is mede omtrent dees tijd weder in het Va-

i derlandaenge^omen j wegen lijn vcrrichtinge O-aet

.dit volgende vei hacl te leiden.

Relaes uyt de Vloot,

En 8 Juny 1(574- zijn wy met onfe gcliccle Vloot loui -

voorTourbay gekomen, ftcrck i45Zcylenj te nael uyt

^veten, Óorlogh Schepen, h lluytcn, ii j/pV,^.

Snauwen, ^4 Galjocts^en zo BMnders. tc racrc,
^ Als doen wicrdt de Vloot verdeelt , en fettc wy onfc

cours met 48 Schepen nadeBarlis, daer onder 20 Oor-

Io£;h Schepen , de rell Branders , ï-luyten , Galjoots , en

- Snauwen, onder 'tcommando van den HecrAdmiracI

de Ruyter , Cornclis EvctTz. Vics-Admirael , Engel de

Ruytcr Schout by Nacht.

Den 1 1 July , lietden Admirael de Ruyter cenzcyn

wayen , cn doe kregen wy order onder wat Bregadc dat

, wy foudcn weien , te weten onder Steeland ; en kregen

:ri Jatl als tic Sclicut by Nacht de Vlagh liet waycn van de
' BeCicns Roe dat alsdan alle de Capiteyns acn fijn boort

moeder komen die onder fijn Brigade waren.

Den 1 1 dito pisjaerdc de Schout by Nacht , vaer op

ftonts onfe Landt Capiteyns aen boort gingen , die

onder Steeland befcheyden waren ; de Colonel Steeland

liet briefjes trccken , om in order aen land tc gacn.

Den T4 dito j heeft den Admirael de Ruyter de Vlr.gh

Jatcn wayen , waer op de Zee en Landt Capitcyncn aen

fijn boort zijn gevaren , en order ontfingen hoedanigh

haer acn landt fouden hebben te dragen.

^ Den 19 dito , 'smorgens vroegh , fagen wy \ Eyland

Maitenique , waer op de Ruyter wederom de witte Vlag

liet wayen, foodat alde Zee en Landt Capiteyns weer

t::»;
op de Ruyter gingen , en wierdt een ydcr belaft fijn eer

en eed ten dienfte vrn het Vaderlandt te betrachten.

Den 10 dito , 's morgens was tgoed weer , en al de

Scheren deden haer beft cm voor (V Baey Kuyl-ftck te

J
-^ -^-^n, in Avelc' '.

''^"^ '^crrranP? Schepen
fagen
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4^0 Daden va^7fijn Hooghejt

ftgen leggen ^ en figen oock aenftonds aen ftrandecniga

Voick m:-t een wit Vacndel marchceren ^ waer op ecntï

Snacuw als doen dicht aen Lfindc zijnde 5 daer onder caHs

nonnccrdc , lbo dat fy acnltonts bofchwaert in retireer-

de 5 ende een weynig daer na ftaecken de Franfe eenig

hiiyfen in dj brand , die omtrent hacr Wcrcken ftonden.

Even nadc Vroegh-koft qiiainen wy dicht by de voor-i

nocrnd;.^ B:iey ten ancker ^ als doen liet d'Admirael de

Ruyter fijn Vlagh van boven in een Sjou\v> en een roodcl

Vlagh van de ISIock van de Befaens-roey waeijen 5. enij

deede een fchoot, op welcke de Land Militie in de Sloe- I

pen en Boots wierden gecmbarqueert , om aen Landt

gefet te werden 5 d^wclckcmet groote courafie daer na i S
toe gingen. Wy waren qualijk van ons Schip afgevaren ,|
ofde Vyand fchootgeweldigh nacr onsmet Kanon van

liacr Schepen y die als doen in de Baey lagen 5 foo dat dc

kocgels bymecnighte omtrent onfe Sloepen Boot in^t^

water vielen 5 doch evenwel zijnwy voortgetoeit , ent
Ibghten naede floepen en boots, die mede onder onfe J

Brigade waren, wclcke wy kennen fouden aen een groe- rt

ncGeus, deweicke den Lt.Colonel Sreclandt als docnt
onfe Brigadier wefcndc> van fijn iToep fbude laten af-^

waeijen ; en naer et^n wcynigh roeyens zijn wy daer by ^
gekomen , en gefimentlijck naer ^t Land geroeit : en wy
quamen te Land dicht by een van des Vyand s Wercken,

dvier een Bartery van vier Stucken in was , doch geen

Canon ^ het welck dicht aen e^n hoogc Bergh lagh ; en

by't : 't komende, zijn wy tot de mid3el toe door

witci g mrrchecrt , en te (amen furieiifelijck op de

vo« jrnoemde Wcrcken aengcvallen , waer uyr de vyand

grvoot r rgenwc?'- deede , en na dat wy eeni<?e charges op ö|

hae»- h'^.ddcn gcdaen , is de Vyand gcnootfieckt geweeft £

dcfelve te veriaeten , en zijn on de voornoemde Bcrgh ["

gcretrcert , alwatrrfy geweldig van (chooten, en braken
|

grooto K.\v-jVenL-n uyt den Bergh , en lieten di j van bo-

ven neder vallen, ^t welck veel van ons Volck befcha-

dighde , en ee n g^-oote fchrick veroirfaeckte , foodac'er

vf rfc'ieyde in het water gerctireert zijn en verdroncken 5-

nainendyck van de Root-roeken 3 waer van veel haer

fbchten in een floef te falyeren , en na dat fy een weynig
van't

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



De Prins van Orangien . 4^1
yan \ Land afwaren is Je fclvc cmgeflagen ^ en zijn al-

temae! vcrdroncken ; cnwyzijn airdcen door de voor-

noemde Wcrcicngcniarcheert 3 ahvaer verfchcydevan

onfc officieren en Soldaten doot cn gequetft L-ïgen, dacr

\\y over heen moeften ILippcn : en na dat \vy een wey-
nigh door 't Krenpel-bofcn gemarchcert \\'aren 5 zijn

\vy op een Veld gekomen^ dat met Suycker en ander ried

cn verfcheyde Vrucht-boomcn beplant was : ald.ier fiel-

den wy ons Volck niet een gedeelte van cnfe Brigade,

en de rert van de andere Officieren en Soldaten die by
ons quamen 3 inbatailje, enwierd onderwylen gew^el-

digh aen wederzijde gefchootcn , doch weynig tot ons

voordeelj alfoo wy de Vyand niet wel koflen fien als wy
wel WTnfchten ; ook hadden wy geen befchutfcl, cn des

Vyands Scheepen fchooten fterck naer ons > foo dat wy
van onfè zy veel dooden en gequetfte kregen: daer qiiam
*^

fns een oude Vromv verfbeckcn de verfchooningh voor

aer Huys dat dncr omtrent IJond : dcfe Vrouw (èyde

dat hier voor weecken een HolLinds Schip geweelt was,

die hierde tijdingh brocht alsdat de Hollandtfe Vloot
komen foii ; defe Vrouw haer w ooningh wierd daer na:

van de 1 randè verbrand , en fv ^ fittende by een groote

i)oom y door de menigte van de Koegels dood gefchoo-

tcn. Kort dacr aen qurimendrie Mannen by ons, dat

Swnrtc waren 5 keften haer nier verfiaen, maer aen haer

cdiiydt vcritonden wy datfe fe/den datdcFranfTe op

aer hoede waren , en dat fy ons al langh hrdden ver-

wacht. Daer na quam.cn vier Tnwoondcren by ons, dat

Engelfc Kocpluyden waren ^ die wierden by den Graef

van Hoorn gebracht j welckc feydcn dat de IVanfcn daer

a 800 fterck waren , behalven de Negers en Plr.nters 5

^a? mee veel volck uytmaekte . en dat {y h anderen dacgs

fouden uytvallen, cn nae fy feydcn wcynich van ons

Volck weer aen boort fouden komen , en dacht haer ge-

raden datw^ liever (ouden verrrecken. 't Is remarcqnbel

dat onder 't Regiment van Uytenhcven, infeker Com-
pagnie tot fêven mael tcede Serger.ntdie de Helbaerc

gelangt wierd , dood gcrd octcn is: fo dat ten laetftcn de

Hclbart voor de Comipagnie in de aerdc gcfet wicrdt,

cn niemand ^vilde de feh-e aenvnerdcn ^ fchoon de Capi-

rf 1 tcvn
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teyn die prefentccrJen. Dit fchicten continueerde den

gchcclen dagh tot op den avond, waer mede het gpv^chr.

ophield. Jowckcr Engel acn land gewcefl zijndeTDrachtp

de Heer de Ruytei- tijdingh hoedanigh het te Land gc- e

fchapenftond: de Heer de Ruyter dit van verfcheydcit|£

verltaen hebbende, bclafte aenftondts het Volck vam
Land te voeren , en Scheep te brengen , gelijck wy in

midden van de nacht order kreegen ; en aen flrand ko-
j

mende, lach't ald ler vol Sloepen en Booten , waer mede

ydcr aen'tecrfte Schip daer hy maer koft ncn komen,
wicrdt acngebracht , en kort daer na heeft dc Ruyter de

Blaeuwe \iagh doen wayen , en dede een fchoot , op

welck teekcn een ycdcr fijn Ancker lichte , en zijn t'zeyl

gegaen , doch door de ftilte konde \vy niet avanceeren.

Den 1 1 d:to,'s morgens was't goct weer, dreven ncf-

fens't voornoemde Eylandt;onticnt de V'^rocgh-koft liet

de Admirarl dc Roode Vlagh wacyen , en fchoot een

fchoot ,'t welck een teecken was van groote Krijgs-racdt,

en gedaen zijnde , liet de Ruyter in placts van de Roode

de Witte Vlagh waeyon , waer op de Scheeps Capitey-

nen aen lijn boort vocren,en kregen doen onderom met

dc Vloot te zeylen na't Eylandt Dominica , om onsal-

daer van Water en Brandhout te voorden, enfteldefoo^i

onfc cours na 't voornoemde Eylandt.

D:n z 1 dito , quamcn wy by het Eylandt Dominica ,
|

wy krcg n variabel weer, (bo
- - vy dien nacht deur I

malkandcrcn dreven. 1

Dai 13 dito, vroeghquamen wyin dc voornoemde

Bay ten ancker j om met alle fpoct Water en Brandhout

te halen.

Den 14 tlitc' , deden wy ons bcli om Vv'nter te halen,

en zijnoock vcrfchcyde Officieren mede i-r» l.indt geva^

ren. %
Den 1 ^ dito,ben ick mede acn Landt gevaren , en heb 1

aldaer de Wilde geficn, foo dat cenige onder ons met

haer Frans hebben gcfprookcn ; •'t was een goctpoftuur

van volck, gingen moeder naeckt, waren root gcvei^,

glad en vct,wy'gingcn haer woningc befien,die van.Riet

\varengeraacckt, hebben niet anders als een Hang-mat

daer fy In mftcni fagen oock vsrfcheyde Vrouw-perfoo
n
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De Prins van OramUn. 4r
1 en kleync kinderen, naekt; d.ier was foet watei-jmacr

j^weynigh veiTcrfinge bekomen ; men mochtVrcock

j.
ji niet boswaert in gaen , nHbo^t ons van den Admir:^: 1 de

\:i Ruyter was verboden ;
\sy gingen ons oock in de Revier

?. waflchen , en keerden doen ^^ cder na boort.

Den z6 dito met den dagh haelden wy ons laeHe wa-

^
5 ter oen boort : doen liet den Admirael de Ruyter weten

,

i j dat eenyder op't fpoedigfte fijn anckcr foude lichten

,

'

t allbo d'^Orkaen op h.mdcn was ; en daer wicrdt order ge-

f flelc , waer onfe rcndevous foiide zijn ^ op dat wy in onfc

i wederom reys daer na foude reguleren,

Capiteyn Midlant, nevens Capiteyn Backer^Bankcrtjen

noch een Rotterdammer , kregen order om aldacr te

JkruyfTen^ontrent't Eylandt N*artenique/>p de Vidualic-

fchcpend:e noch uyt het Vadcr!;:ndt verwacht wier-

jdcn.

Den i8 dito , auamen wy voor 't Eykindt Mieuwes y

'alwaerd'Admirael^V^ies-Admirael ^ Schout by Nacht.de

Engclfe Hiluteerde . dien^et Sap Schepen , als mede de

Kalteelen ons luftig beantwoorden^ en Cigcn veel volcks

i)o te paert als te voet op ftrand^in goede order ; ontrent

de middagh quam dc Gouverneur van 't Eylandt met ee-

^: c rjigen Adel aen boort van den Admirael , waer dooraen
' V wcdcrfijden dapper wicrdt gefchoten 5 tot dat den Ad-

3 mirael de Ruyter met den Gouverneur na^t Landt toe

ï voeren^alwaer hecrlijck wierden verwclliomt.

(Den 19 dito, hebben wy gefimentlijck ons ancker ge-

licht 5 en van daer t' zeyl gegacn , benevens 't Eylmdt St.

ChriftoffeUdxht langs de wal heen ^tufTchen^t Eylandt
^ S. Euftagie en Saabe, en fpoeydcn onfe reys foo veelmo-

I
gelijck was na ^t Vaderlandt-

Lyfte^der Dooden en Gequefte^op \ Evlandt Mar-
teniqiie bekomen.

\De Graefvan Stitrnm infijn arm ge^uefl:

De Colonel UytenhoovengeCjueJi.

De Luytoiant Colonel SteeUndt geqiieji ^ en naderhand

gejlorven.

De Alajoor Kyievedt in fijn armgequcjl.

Dq Ingenkm Pam doodt.
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4 5^4 Daden van fijn Hoo^heyt

De CAplteyn Luytenant van Campen doot.

De Capiteynrry doot

Capïteynvan LinftvaerlfjJ\geqtiep^ en naderhand

Capiteyn ^hel Baron geouefi.

Capitcyn Hotiacq al as Tafie doot.

Cap.nyn Zilo geo^ueji.

Z>: Luytenant Kemiiidtngeqnefi.

De Lny tenant Loutvies A/ichielgetjueJi.

Def^aendrigh Groenhofgejueji , en daer 7:agefrorve

Sergeant Majoor I{i vet gequeJL

Talifer doot.

Firi doot.

Vander Stelft]n Luytenant gequeji^ en Sergeant doot.

JVyenhorJl gefjueji^

Sloffer fijnVaendrigh en Sergeantgequefi

Cap. G erjeaiixgeqHejl
^ fijii Kae^idrigh en Sergeant doo

Ka Fe'ver geqneji . Vaendrigh en Sergeant doot.

Pieter van Stelant ft]r: Lny tenant doot.

DeVerraï geqpiejt

.

Vies-^dm. EverJ\^f]'^^
Vaendrigh gequeji.

JF^crris gequejt.

d'^ffidant i\tiysgec\uel\.

De Luytenant 'uan de Commandeur Taelman gequejl^ en

noch T>^eeZee Officieren gcqttcjl^

Omtrent jdo Doodèn^ en 600 Gequefte.

OiL.i^i v\u> cv,:iaiu Admirael Tron^^p

met 36. Oorlos^hs Schcepen tot Caclix rie!i^eko-

men.
Dewijl ondeituffcheii fijn Hoogheyt voor Oude-

naerdevermerckte^ dat dclhmsva?iCo?idétotl?e-

fegem gekomen zijnde ^ iets op het Leger hudc
':-:n voornemen ^ cn her felve noch nier gcnoeg-

; iciu van buytenen verieeckert ^ en door de Schel-

de verdeelt ^ in gevalle van een aentreiien :> malkan-

der niet wel y of haeitelijck foii konnefi te hiilpe ko-

men , vandgDed voorcerft deBagJ^gie naer Gent

re fendcn > om onbclemmeit den Vyandt het

\{ b'X)ft
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De Prins van Orangiau 4 ) ^

liooft te konnen bieden , en hun macht foo veel ds

mo<^elijck was by een te trecken : het Kcjfers Leger

II000 te pacrde, en 7000 te voet ftcrck, quam

ilch vervolgens over de Schelde, beneden Oude-

iiaerdenle^en^ maerallbo een dichten mift ont-

jiond , kregen wy kondfchap van Boeren , als oock

van eenige Spions, als dat Cond-J met fijn Armee

in ftiltc afquamom de Stade te ontfctten , als oock

'om het Leger op te ilaen . Des nachts als men den

^ffen-ralen Storm Ibu gedaen hebbcn,liet lijn Hc)og-

heyt het Canon afvoèren na Mechelen , en het Le-

ger brackdienachtinftilteop, en fetre fichm üag-

ordre op een groote vlackeBergh. Des morgens

faghmenCWf- ter zijden aen marcheren, enltel-

de lijn Leger ter zijden ons over , oock op een

Bcnjrh, lbo dat niet als een Dal , dat met kreu-

pel-bolch begroeyt , tulTchen beyden de Legers

'was. Dewijl al de Bagr.gie van ons Leger gepackt

,

en meell nae Mechelen gevosit was , docht lijn

Hoot^hevt niet geraden het hier tehoi¥lcn: aldi-

vonden cle Franfle gelegentheyt ei-n troup van om-

trent 2000 Mannen binnen de Stadt te werpen

:

waer op lich de Geallieerde te famen getrocken ,
en

tuiTchenDeymc en Gent gelegcrc hebben. .

SijnHoogheytondermirchen, niet fiendem die naaden

Geweiten , allbo het jaer ten eynde iiep,yeüi nieer-

der uyt te rechten , begaffich naer de Grave. Dele

Stad was ondertuflchen door den Heer -Rabsnhaupt

belegert, enwierdtvaft dapper belchooten j
maer

alfoo het Volck daer voor leggende , tot het vermee-

fteren van de Plaets , met een ftercke befettinge

voorfien, endoor een Idoeck Gouverneur verda-

dight zijnde , niet machtigh genoeg Icheen te zijn

,

oordeelde lijn Hoogheydt dienftigh daer meerder

Volck voor te brengen . en met lijn tegenwoor-

digheyt het werck beter te doen behartigen .
Sijn

Hóoffheydt dan is op den 10. October daer voor

ï f 4 ê 'i^^

en gen

onder-
(;nn'i;In
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gekomen , hebbende dien dag' mijlen ge;-:-

den? beneffens fijn Vorftelijcke Doorlucht
de Heer Stadthouder van Vriellandt j terwiji .t

onderlb.ndt van Krijghs-volck vaft löo te water
rc lande volghde.

v') geven den Lezer hier een pertinente vci-
i}ael van al het geene van het eerftetot het laetfte ai]

der Bclccgcringhe lich daer voor toe-gedraegh^n

Kort
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lijn \

Veroveren der [tercke Sradt G R A v E ^ oenfijn
Hoogheyt den Frins van Oranjen^ den

28. Oóïoher 1674.

E Stad G R A V E 5 onder het Hertogdom Brab.md^ Verhnel

^^j^ gelegen in den Lande van Kuyck:, aen deMafe,
W' twee mijlen van de Stadt Ravelteyn , en vier van ^^^^^^^

Hertogenbofch ^ is by onfc eeuwen vcrfcheyde mael Giave.
Hslegert en ingenomen geworden. Want in het Jaer

8 5. heeft de Prins van Parm na verfchcyde llormen

HKcr op gcdaen te iicbbcn ^ dc Telve gedwongen met Ac-

^Aoord over tegaen.

m In het Jaer i6oz. is Prins Marrits den 18. July met
ten goed Leger dacr voor gekomen , en defc Stad Grave

Is den 19 September des felven Jaersacn Hcmovergcge-

p 5 \vaer fijne Excellentie als Erf-Heer gehult wierdt y

iwïjl fijne Voor-ouderen dic St.idt gekocht hadden.

i-Den 18 July des Jacrs 1671. Wa/ineer de Franfchc

l^apenen het Vercenigde Nederland fcheencn te willen

(^errompelen, is die oock ïn der Franficn handen ge-

illen , alwaer (y , na gedrongen t2 zijn de mcclte Plaet-

n van dcfen Staet te vcriaeten y als ha'er Packhuys of

lagafijn van allerhande Oorloogs-gcreedfchappen ge-

teeckt hebben, daev noch meelt alle den roof uyt de

rie veroverde Provintien by een gevoerc was.

Defè Stad , van natuur feer ftcrck, hadde n (y noch aen

Ie kanten met feer fwaere Buytcnwefcken réweldigh

sfortificeert y van alle voorraed overvloei' rfien y

imeteen ftercken dr.pper Guarnifoen belet 5 om foo

een fcherpcn doorn in dc voet van Neder
'

'

gn fitten.

Sijn Hoogheyt met fijn Leger opgctrocken^ om de

achten der Vyanden te fteuyten , en hafc aenflagen te

^n ver)'delen y overwoogen hebbende y hoeveel :i€n

z rb'/tstotde ruil van ons Land wasg'^-

iFxcell J^^ne/ I\abe7jhaiip t dc felve go.

Iten y dic vart Nimwegen en andere omlig'^enc

[cenigVolck t'iaein geruckt , den ^^.]li\y '

ïf
5

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



^ j 8 Daden van ffja Hoogheyt

heeft 5 en voorts alle pallènberct , fterck zijnde 7.

pimentcn Ruytery , en 16. Regimenten Voet-volck.

DeTrencheen gcopent zijnde , wicrdc den 30.

Batterye opgeworpen tegen dc lleene Redout aen dt

zijde van de Maesj toen quamen noch 1500. Soldat u

uyt den Bofch en Breda. Den 8. AuguiH waren non .1

diie andere Bateryen vaerdigh gemacckt j van de welc

)

de Stadt eenighen tydt met heelc en halve Cartouw :

•wierdt bcfchooten : en dewijl die van binnen uyt har*.

Toorcn in onfe Loop-graven groote fchade deedei,

ioo is de fclve daer door een goed deel afgcfchoten.

De Franflèn vol moedt en dapperhcydt tot Velp

uytgevallen , wierden door dc onfe 80 van de hare inm
Kcrck gedreven, wanneer wy i. Majoors, 4. Capiteyn^:

cn i . L'.eutenants gevangen kregen. Den i o. is'er eo

brugh te Moock gcleyd, daer dc Brandenburgfchc ovo

quamen , diedc Land-pooitenbcfet , en met op-ontbu

den Boeren een Retrenchcment om het Lcgc;r en c
'

Quartieren macckte. Den 14. begon men aen de Lan

z;ydeuythet QuartiervandcnCollonel Golfteyn m
te approcheren : Den 1 7. deden fy een uytval met

3

Ruytcrs , en loo. Voetknechten , daer (y eenige O
gicrs mer Maeftrichf vervoerden ; en op dien dagqu

de Racd -P i nfionaris Fa»el in het Leger. Uyt de Stac

wicrd veeltijds geweldign gefchooten ; maer het mecfi

gros van ons Leger hielt ficn achter den Mae§dijk ve

gecampecrt.

Den 18 zijn fy^vederom uytgevallen; doch mocftc'

vruchteloos weder te rugh Wijckcn: enden ipbraecke)

iy hare Brugh afna de itad , wanneer de Onfe dc flee

Redout meenden te vermeeftercn; maer noch te v,

^eefs. Den 1 1. werdt met z. Mortieren aen de Landzi"

de , 3. aen defè zijde , en noch 3. in des CoU. Gollley

Ouarcicrgcfchooten j alsmede nndcrhandt uytHoen|

derbe'^cks Quartier met Bomben cn gloeyende KoegeI|

Den z8. fchootcn dc onfe een groote BrelTe in de Steenjfe

Redout ; doch de Franffen lieten tuflchen den i en 5^

September die fpringen , met haer volck na de Stad wij^-'

kende. Den 4- September quamen 600 Engelfchcn in'

Leger , \vanneer dc FranfTen met 3 00 Ruyters uytviele
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Be Frinsvan Orangicn^ 4^9
!ck ccn Voet-knecht achter op hadden 5 en fy rui-

leerden i. van onfc Compagnien , den Capiteyn Radc-

] ïnakcr gcvanc^cn nemende 5 en den Gapireyn Uytterwijk

iet been in Aucken fcliietende. Den 9- hrack den Dijck

cgen het Peel-Moeras, tot fchade van dc onle j de vyand

ecktc verfchcydc Bareryen in ons Leger onbruyck-

iier. Den 10. ouamen by den Heer J{abenhaHftï\od\ 4.

gimenten , als dat van Kirpatrick ^ Boctfciaer^ van

eiuyen y cn Tamminga. Den 1 1* wicrdt een van onfe

iCoIonelIen het hooft afgefchooten. Den i z. wierd op

de Steene gefprongen Rcdouteen Baterye opgeworpen.

iFan 8. Stucken , om de Stads Baterye aen de Mafe te rui-

^meeren; en op ecne nncht wierdcn 35. Bombcn inde

: iStadt gefchotcn. Des morgens floegen de Onfè dc Franf^

(: ïfin !iy t hare Loop graven ^ niaer \vy mocfcen die mder
'

jvcriaten. Den z 3. ruineerden dc Tranflcn onfè nieuwe

rBateiycn op de gefprongen Redout ; maer de onfe maek-

itcn i.tmderemet ketels tot Mortieren , fchictcnde kloo-

rten van 500 pond. Den 2p attacqueerde Hoenderbceck

r :de Buytenwcrcken Innghs de Maic 5 maer vermits die tc-

: sgen dc Stadt open lagh , foo mocHen fy die weder veria-

n. Den r. Oclober wierd dnt befpringen weder her-

^
'at, tot dat de Onfe onder de Wal quanvjn, maer niet

;^wel ghefecondeert wordende 5 moeiten wymet verhes

?'4van 600 dooden aftrecken. Hier zijn vele Kourlandcrs

.

3 gebleven. Alles was daer fooplatghefchooten, cn dc

'Poort foo fcer om verre • dat men vlak in de Stad^ en over

s > de flraten kon ficn. Nachts tulTchcn Saturdag en Son-

i,
, dagh den 7. Oclober, bracht dc Colonel Hoenderbceck

u i een furieulè fiorm aen , doordringende tot aen de 5. Ha-

. imcycaende Franfle Buytcnv/crcken , die twee Mijnen

linden Dijcka:»nflaecken ^ weklicnaede Lranflcn uyi-

i-r berftendc, by haerfelfsvccl fchade dce. De Kruydt-

maten van de onfe wierden vijfmael met nieuw kriiydt

gevult^ cn de Mufquetten waren foo heet, ciat fy die

naei: wlijcks konden handelen. Des Macndacgs^s mid-

'siJ k^^^^^^K^^'^s wicrdt op die fclve placrs dit weder hervat, \van-

Ijflilfi ' nicn fclirickclijck uy: cn in de Stadt l;eeft gcfchoo-

ten : men taftc malkander aen niet flechts in dc W^crc-

icn^ maer oockin'cvlackeVcldcs en het gevecht wrs
fro
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^60 Daden vanfijn Hoogheyt

foölicet , dat (yniQt alleen met de Degens 3 maer oc

mee de kolven van de roers en mefltn malkander V(

moorden ^ cn foo by \ liayr nae de Maes fleepten. M
al dit bloed-vergieten was anders niet gewonnen als

ïranflcn van Volck te ontblooten* Des ayonts tuffc

4- a ^. uiiren heeft GolÜeyn fchrickelijck geftormt

,

ver/cheyde Bomben van po. pondt in de Stadt gewow
pen. Dus verre heeft de dappere Rabenhaupr^ met wcjfr

nigh Vo!ck dcfe Belegering gcliickigh voortgefet ) en i|b

wierd wegens den regen vcrfcheyde dagen niet veel

vordert ; tot dat fijne'Koninc!:lijcke Hoogheyt , met
Leger tegen den Prins van Condceen roemrijcke Vel
flagfigefl.igen hebbende 5 den lo, dito met verlcheyd^X

Kegimenten is aengckomen . 's Daeghs daer aen recöv

lijn Hoogheyt, van Rabenhaupt veifelc^ rondom de Sta-ijE

om alle de Wercken te befichtigen , alles meelt gocc'O,

keurende. Hier door is^er nieuwe luft en moedé in cm
herten van alle Oificieren en Soldaeten verweckt j fijl'

Hoogheydt heeft die Stndtfoo hevigh met fchieten é^.
ftormenaengetalè, dat het tor verwonderingh voor al.^

Krijghsliedeii diende 3 lich felven niet fparende , obcff

m de Loop-graven en gevaerlijcke plaetfenbegaf^ 't wek

,

yder heeft aengemoedigt 5 dat fy fich niet ontfagenj t'elc~

kens nieuwe ftormen te wagen. Hy deed den Dam i n

den Raem verhoogeii en verdicken, om meerder gewei

te doen 5 geljckden ii/s nachts op de Buytenwercke •

boven en beneden de Stadt heeft doen ftormen 3 daeni

wy omtrent i ^o. foo dooden ais gequetften gehadt hzhy

ben. Tuflchea Saturdagh cn Sondagh is dit wcrck mci

beter geluck hervat , en wierdtdeBies-brugh door vai'

Erp met lo.man, ov^r de Contrefcarps-grachten ghed.

bracht 5 waer door ons Volck op des Cona-efcarps Gra^^. ,

ten logee; Ie,

HetRt'giment van Clooftertrock 700. ftcrk in de Ap/.

prochen, en keerde met 500 ,
zij^.dedemeefteOHicieèi

ren^iiytgefbndert den Colonel 5 doot^offwaer gequeLfitjl

Dc Pranflc dooden lagen oock by menigten op en ondet^
de Werken : dus hielden de onfe hare Poften op dc Contc <

trefcarpen.

W'ocnfdaeghs viel eenBombe in dc ys-keiders ; daeir1
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De Prins van Orangien, 461

aer gefouten vleefch in bevvaei'den, cn floegh alles in

:ken: daerna heeft men een dagh oftwcemctfchic-

, minerenen Hipperen doorgcbragt, terwijl alle bc-

dfelentot den gencralen ftorm gemaeckt wierdenj als

n de waterkant 5 aen een gehechte Ponten om 1500

_jinveylighaendeMaes-miiur te brengen 5 Bies-brug-

»en , Ton-bruggcn jSandt-fackcn , &c. Ecrft hadden de

bnfc gebrek van Hand-granaten,Granadiers en Mineurs;

«naer die overvloedig op den lo. weder aengekomen

pijnde, foo hebben de Engelfche met goet fucces ge-

iftormt.

Den i;. naderden de Onfe tot aen de Brug-poort

,

berekende en vechtende , waer door (y een Hoornwerk

l^an dc Stad affneden , foo dat de Onfc daer Meefter van

jvvierdcn. Den 14. ftormden de Brandenbuigiifchc op

het Hoornwcrckacndc Landt-zijde, dat fy met groot

verlieftoortwee minen hebben ingenomcn;maer wier-

Ien
alvcchtende gercpouflèert,tot aen het Contrcfcarp,

|\vedcraengemocdight, vielen fy foo couragieufelijk

\, dat Cy 't geheel Meefter wjcrdcn , met dc kolven van

hare roers ncdermakcnde die 't Iclvc dcfcndccrdcn , en

logeerden tegen de Stads grachtacn, dien fybellondtn

vullen , gelijck gelchied>?.

De Graefv^nW'aldek was met ecni^c nieuwe Ircupcn

tyfijn Hooghcytin het Leger aengc'crmen , wactden

.a5.alicbcreydrelen totd\fn generalen Sto'-m wierd klacr

;en-.aec: t5 die oock kort daer op ftont te ghefchieden.

ondcrdags ontrent 8. uuren viel een Qranaet in eenigc

'^Yaren van der Frr^.nfchcn buskruyd, die communicatie

hebbende met twee rnii^rn, die felvete ghelijck deden

erften, een van des Stadts Bolwerken om verre wer-

Jbndc waer door een groote opcningh gemaeckt was >

omtrent loo Man doodende en querlende. Daer was

by d'onfe een brug gcpraifVifeertom over de Mafe te ftor-

l
men, vaneen wondèrlijcke inventie , waer op fes man
nevens malkander konden marcheeren , fonder van dc

yand met Mufquctten gefchootcn te worden.

De Franfchcn door alle defe omftandigheden nu alle

_.ooü verloeren hebbende , van de Stndt kmger te ken-

nen houden , wilden den gcnerr-lcnüorm niet afwach-

ten.
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ten 5 die feckerlijck den felven digh fbu gefchicd Iie

eerft uyc d'Approches van den Heer GoUleyn ^ die

vanceerc waren tot aen dc Stadi> Sreene Eeer ^ en aea

Maes^kant door een nieuwe Baterye met 1 1 Cartoiiw

wacr door alle de Palifladen , Storm-palcn 5 cn and

verhinderingen foiidenwegh genomen worden,

hebben fy noch op den 1 5. voor de Middagh het Appel

de Chamade geflagen ^ envcrfochtcc Par!cmencecren|^ ,

foo heeft fijn Hoogheychaerfulcks toegertaen , en teöf

iiond wierden uyc ons Leger indeStadt ghefonden d?.

Heer van Grax;ewofr, en den Ovcrften Lindckoomw

uyt de Stadt qiiamen de Heei Louis , Lieucenant dë>
*

Koninks 3 en Nkjoor ofOader-Goiiverneur van de Sta(k?

die voor defcn den Koninck oock binnen Naerdcn ghc<l''

dient hadde : en d^n Heer dc U Motte , Rithmeellei^'

Nu wierdtvciTcheyd:: malen omen weder ghefoftJenÖ'

want de Gouverneur wilde niet licht rcfolveerei^ on ^

eenige van fijnes Conincks Gcfchut daer binnen te laten

waer ond-r 44. Metale Stucken waren met h;;^t Koninck-i:

lijckWapen, en eenige vande Cardinicl Mazarijn acroi

fijne Majelfeyt gefchoncken : doch eyndelijk is't Accoorto

ofCapitulatie 5 den i6/s morgens, omtrenttenp.a 10.1

uüren volkomen ^eflooten ^ en zijn defe navolgende Ar-:^

rijckelen bv 0]n Konincklijcke Hoogheydc aende Grav

vanChamilly rocgcftaen 5 wederzijds gcteyckent.

I . DAtaHedc hofiUiteyten wederijijtspilien ophouden.

z. Dat den Gonverneur . de GrxvevanChamilly

,

i(,enjlonds de /iféytenrvsrcJ^en die nochbf hem befetTjijn ^fa'

^erlxten , tn het l^ijgh fvolcl^in de Stadttrecl\en

3. Dat de GjHVcrncHr vf>orfz^.aenflonds de BoJ[cht.

Poortftloprr^ymen , om door de onfz befet te xporden.

4. Dat de Ofta^iers
,
uyt.ZH'phcn ,

yfernhem^Nim^m

ivegen^ en andere Plaetfen^ foo die binnen den Grave , als ^v»

binnen Alajlricht Z^^jn , aen fijn]^nin!{lycke fJoogheytu

fiillen overgelevert worden.

5 . Dat wedtrZjydts Gtvangeiien op vrye voetengeflelt iV

fiUlen borden.

6. De Deferteitrs over te leveren^ om gejlraft te wr-

^

den.

7- D^t i

i
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7. I)at den GoHverneur Chamelly voorp^. op Satur^

hden 17. Novembris y ^smergtns ten acht t^uren^ met

tganfche Guarnijoen na l^ij^hsgebrayck^t^t de Stadt

xaltreck^en ^met haer volle geweer en Bagagie
^ vliegende

i/'ae?tdelsjlaende Trommels, brandende Lonten, en Kegels
de Mondt. op Charlero^y waertoe door fijn l^nincJ{ltjc^

i\e fJoogheyt genoegfame Wagens en Convoy fullen mr-
xien verfchafty tot Alafeycl\.

8. Dat den GoHverneur^van^^Stuch^en^daer des^"
inghs IVapen op Jlaet de helft ^fal mede voeren^t w 6. in

yVyttochts en de ander 1 6 . met deSchepen, daerinde
rancl\en en GeqtHtjlen.di^ niet beqmemz^yn temarchee^

sren , fullen afgevoerr voorden , ghe ifcl\mede tport toege-*

}aen , de helft van de J^pere Schuytje<j en twee Mortie-
. ren.

9. J)at den Gouverneur alle de ^m'^onitie van Oor^

Ugh ende f^ivres ^ foo in ais bnyten het Magaz^yn
,
fulle7i

f
eievert worden in handen vanftjn J^nhul^ijck^ floog-

.

ejd of diegeene die daer toe vanhzm gcftelt z^yn,

10. Den Ge verneur falgehouden z^yn twee Officiers

Gyjelaerï te laten , daerhet ^yn Coninckjyckc Hoog--

tydt aen genoeght , tot dat de JVagens en Schepen weder

n't Le^er fullcnacngck^men Tjjn.

Na dat dit Accoort was gcflooten^ is de Str:dt des na-

iddaghs acn onfc* Militie ingeruymt ; en vijfRegimen-
n irockendaer binnen , als dat van de Primvnn Cour^

landy den Heer DuTel, den Heer van Leeuwen ^ den
Heer lV^nbcrgen,?\s mede dat van den Hjcr van 'sGra-

' Denmoer. Sijn Hoogheyt cjuam oock tot in een van de
Buyten-wcrcken 5 macr keerde daerna weder te riighin

fïjn Qiiartier. d'Or^njc Vlaggen wocyen al van Kerc-
ken en i [iiyfcn ^ err de onfe dacr binnen gekomen \va-

.
ren, Sijn<^ Hoogheyt heett acn den Gouverneur, den
GraeFi;^n Chamilly

, ecnig Wildbrret met een kafTè Li-
cencn g^efondvn , die by den (elven fcer drmckelijck

ijn aengenomen, houdende de gene by hemteneten
die d;'t gebracht hadden.

Hierover heeft fijn Hoogheydt niet nngelaten, haer
'o. Mog. dit bekent temaken^ nretdefennevcngaende
ricf. Hoogli
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Hoogh Mog. Heercn

,

£ Coymnandant heeft Derfocht te parlcmenti

opdenl6.0ctober y en zijn ivederzijds O/?,

gefotiden , op huyden de Capitulatie gejlooten en gea.

fieert 5 dat ingevolgen het Frans GuarnijoenJlaet uyt'iA

trecken op den 28. Oóioberj alhoeiijelivy met onfe IVa^kjÊÉ

ken de Stadt[eer 'vjaren genadert, foo hebhe7t 'vjy ecl^ffjÊj/ji^

goedt gebonden hetFra7is GuarnifoentelatejiuyttréÊi
j^

ken , en eerlycke Conditiën toe teflaen , conjidererenck

indien nvy denVyandtgeforfeert hadden, echter veêt

hloedsfoudegekofi hebben.

Edele Mogende Heeren , byfondere goede Vriendci* JH
bcveelen in de protectie Godes , voor de Gracfdé|9|
z6. Oftober 1(574.

Ondcrftond 5

UEdele Mog. dtenfiivillige Vriend, en'wasgêtekenl

G. H. PriNCE d'ORANG

'sSatcrdncgs den 17. waren fy geheel dendaghg

weldig befig, met alles wat fyfoudcn mede voeren

pr.cken , en dacr quam in de Stadt foo grootcn gedrang
^

van nieuwsgierige Perfoonen , die dacr gekomen warer?

om alles tc b^iiciitigenjdat'er een verbod moefle komen

van daer niemand meer in te laten : ja dele nieuwsgierig-,

hcyt hadby fommige fo groot geweeft , dat op de tijdinf

van het Capitulceren cenige kooplieden, geenemocitei

nóch onkoilcn ontHende T fich in den donkeren nach

mete'"'^ 1— • — - ri "''rcr'-r (-her nae toe deden gele

den.

Den a8. 's Morgens ontrent acht uuren^ heeft

ïra.nfch ISuarnifoen beginnen uyt de Gracfte trecken,e

eerft reed een C niePaerdcn,gcvolgtv^n ontren

200. Wagens p^c- ..... i ..ict Bagagie , Siecken en Gcquet-

ilen , en èr n-ge koopere Schuytjes, daer na quam alle hej

Voet-volckj zijnde x. Bataillons van Normandien , Van

«jofine^Boiu-gondicn, La xHottc, t'famen uytmacckend

1500
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De Prins van Orangien. 455-

. 1 5 co. man ^ alle (eer flux cn wel gcdaen ; achter de fèlvc

V wicr<len 4. Metale Stuckcn met des Konmcks wapen ge-
^ voert. Dcfe volgden noch 5. StondarenRiiyrery^dieom-

.'I trent de 400- iiyrmaccktenjen dit was het overblijffel van

>
. 4000, Man te Voet ^ cn p. a 10. Compagnien Ruyteren

,

) foo dat het gcbreck van V olck, 't welck fy te voorbarig in

\A de Buytcn-wercken gefpilt hadden, het verlies van dc
^
!c Stadt heeft veroor(aeckt:jte meer alfoo by na alle hare Of-

r ficiers gequetfl: zijn gewceft^niet tegenftaende fy alle het

r piiyckendebloem van des Konincks Krijgs-voick , cn
' d^uytitceckcnfte der 1 ranfchc Helden waren^die d alder-

' 1 befte cn vernuftigPie Ingenieurs van gantfch Vranckrijck

byhaer gehad hebben. Tenlactftcn quam de Couver-

, ; neur de Graefvan Chamnjillidaev tiyt gereden 5 den In-

tendant van Madrit^ en vcrfcheyde Officiers met eenigen

J Adel ontrent hem hebbende : Hy was gcfeten op een

I'

bruyn Paerd 5 fchoon en wel gemaeckt , gclijck alle hare

Paerden noch vet en glad en wel gevoed warenjkomen-
de ontrent een quartier uurs van de Stadt , nlwaer S^jnc

oogheyd^yQi'fch met veele Grooten y als den Groefvan
^aldec\y den Prins van Coerland^dcn Heer I{abenhaupty

t en andere Hooge Officieren cn EdeMieden , den Uyt-
tocht aenf^igh , terwijl ons Leger over al in de Wapenen

\ ] üonty tr.idhy Chamilly van fijn Pacrd ^ cn nam fijn Af-

. J fcheyd van Sijn Hoogheyt met een beleeft Compliment,
(: omtrent een kleyn quartier uurs duurende;cn fijn Hoog-
A heydt op fijn Paerd fich wat neder buygende hem een

\
goede reyfè toewenfchende , weder te jPaerde geflecgen

1 voort is verirocken: het fchecnof menby den gcfeyden

3 Gowverneur eenige verflagentheyt had konnen mercken.

Alle de andere hebben Sijne Hoogheyt mede feergrootc

ere bewefèn^ de Vaendelen heten fy neder dalen ^ de
^uyters deden hare Degens en Carabynen fackcn , en de

L I Mufquettiers en de Pieckeniers velden hare Mufquetten

J Piecken neder voor haren Overwinnaer. Onder het

uyttrecken fag men eenige Karoflèn uyt de Stadt komen,
^aer fommige Franfchc Dames en Heereninfaten, By

y. defè marfch waren niet meer dan i. Capucynen. Sy

; 4 wierden door de Onfc na Charleroy geconvoyeert.

AVannccr dc Pranflen dus waren vcrtrockcn/oo is Sij-

G g ne



4 66 Daden van fijn Hoogheyt

ne Hoogheyt t^n elfuurca in de St^dt gereden 5 en

felve rontom bdichtight te hebben , lbo wierd daer b'

neneerihecrlijcke DancK-predicatic ghcdacndoor D.

Roy.predirnnt vanSiineHoogheyt^uyc i.Sam. 7. 11

hier tr^e heeft ons de ffeere geholpen. Siine Hooghcy t \^
in een flaweclen ftoel , recht over Jen Predicant , en

volck fat op Mecl-facken by ghcbreck van bancken

De quantiteyt van^t Canon werdt in dc volgende Li

fle vertoont. 1
Lljfle vanV Cuno/t. ui.^i^:£n de Stadt Gravigevondm. «

Aen het Bagijne Bolvjerck,
Atn de Maeska7^t.

ia 2 ponders.

5: a 3 ponders,

loa 4pondcrs#
173 6 ponders.

4^ a 8 ponders.

galg pondcrSé

ai a 24 ponders.
2a 5 > ponders.

lop ^tuckcn, een Mortier van de

Biflchopvan Keulen.

^AeK de Maes-foort by de Put.

lax ponder.

2, -^6 pond' '

43:4 oon..

7 irucKen.

Aeri het Mafe Bohjcrck.

4 3 24 pcnders.

Uooreu-'werck aeii de attacquc

hyHuTukbceck. *

2 3 12 ponders.

Au'n ^t Kiewlue IVerck.

6 224 ponders*
l a 33 pander,

7 Smeken.

3 a 3 pDndcrs.
^poiiders.

7 a g pondcis.

8 a 12 ponders,
i a 16 ponder*

I a 18 po:

y a 14 po. c,

1336 r^nders<.

37^nrckên , cn een van Louys d

XI 11.
5

Aen de Uncker-kaTidvande

Maes-poort.

1 a 6 ponder,

5 n g ponders,

2 a 12 ponders.

g Stucken-

Opde Marcki.

7 a 3 ponders%

12 a 4 ponders-

na é ponders.

14 a
g 'ponders.

6 T 2 toonders-

jo MuCKen.

MatiritsBol^^erck.

20 a 12 ponders.

3 a 24 ponders»

23 Stucken.
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. V

Cafieels Bol^jj?rcke7L

a 8 ponder-,

a 12 ponders»

•Ö/> de koek "vmi de baheMaeih

r genaemt HoUaVir.

Mooru-'u^crck en Jam-por

a 12 ponder:

«

Op het Moolen Bohc^erch

i lloom-r^^erck de Brugh-

I
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Maccktramen jay Stucken C
nor.

Om koltheyts wille hebbenwy hier afgelaten het

aer wanneer dit Canon gegooten is , als cx)ck het

ewicht en haer lenghte , met de namen van elcken

tuck: hier volght nu de Lijil:c van de Ammuni-

tie y(oo ,by de Staets-Commifcn in de Magazjjnen

als eldersbevonden.

5000 pontEusIcniyt, 50000 p: kruyt in'tbofiè Bol-

werckjmaerleght watvochtigh. 460000 p. I/00t,zijnde

Kcegels. 3 zoooo p.Lont, looo p.S:ilperer.7oTonnekcns

Spyckers. 8 Petarden. 40000 gevulde Hiint-granndcnyj.o

Tonnekens Granaden om van de V/allcn te rollen. 40

gevulde Bomben van ^oo p. 40 dito a 100 p. dito a 50

50 Rollende Bcmben. 25 Vier-flefièn. i <,o Vier-bal-

;n. 150 water Vier-ballen. 100 Vir ^
- 2^000
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468 Daden vanftjn Hoogheyt

Peck'kranflèn. 60 Vier-tonnen, loo lange Vier-koegels.

In 't Bolwerk Niversby de France genacmt;aen de Maes-

kant een Mngazyn ingevallen 5 endaer in zoo Rollende

Bombcn. loooo ongevulde Handt-granaccn.Noch in de

Stadt ghevondcn , z 5 Tonnen met Bylen en Hack-mef-

fcn: 20000 iluck Handt-ghercetfchap van alle foortcn,

noch ccngroote quantiteyt dito gereetfchap op'c Maga-

zijn. 6000 Kocgcls van 14 p. 4000 dito , a 1 2 p. 200 Le-

pelsjwiiïèrsende Aenfetters vanelck foort. 400 goede en

quade Piecken. 2000 foo goede als quade Muiquctten ,

noch cenigh Touwerck in he^Magazyn en by de Bagy-

ncn. 400 facken Haver. 4 Voeders Hoy. 8000 fackcn om
met aerde te vullen. 1000 paer Slaep-Iakens. 1 50 Hemb-

den. 100 paer Schoenen. 30 Rocken. 15 grootc en kley-

ne Ketels. 50 Tinne Taljoorcn ,
cenigheTinne-fchoo-

tels.70 SackenSout. 8000 Maldcr Kooren. looo Dce-

kcns. 700 Paljaflèn. 8 Matraden. 60 Peulcns.ccnigh ghc-

malen Coorn.

Dus mogenwy ons verheugen over een onuytfpreke-

lijke groote Viftorie j zijnde den Tuyn van Onfen Stact

Avedcr rontom beflootcn , waer voor de genadige Godt,

enSijn Hoogheyt de Prins van Oraenjen, moet gelooft

cngedanckt zijn,ook gelijk hare Hoog Mog, Sijne hoog-

gedachte Hoogheyt by MHlive over 't veroveren van de-

fe Stad Grave hebben gecongratulcert en doen bedanc-

kcn,voor fijne groote voorforge,onverdrietigcn Arbeyd,

iiytmuntende Couragie en devoiren , niet Tonder fijn

Lijfs-gevaer, geduyrendc de tegenwoordige Campagne,

en jonghft tot bevordering van dc Reductie der voorfz.

Stad vertoont,&c.

Hier door is dat groot deflcyn gcbroocken dat t

Vranckrijck voor had tegen de Nederlanden , dat t

meer dan 200 Milioenen , en over de 80000 Man
gekoft heeft.

OverdeTe groote Victory wierdt op den 7. No-
vember, in plaets van een Beden-dagh een alge-

meenen danckdagh geftelt 3 en over al tekenen van

vreughde bewefen.
D̂e
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Ve Trim van Orangien, 459

1^ De faecken der Geallieerden lieten fich in Duyts-

Plandt oock tegenwoordigh tamelijck voordeeligh

aenfien > voornamentlijck , dewijl Tich de Stadt

%k Straetsburgh voor de zijde van den Keyfer verklaer-

^de , wegens wclcke faek van den 28 Sepxmbris , uy
"
lefelvc Stadt aldus gefchreven wordt.

En Marquis de Vaubrun , komende den 14 dcrer

's Morgensbecl vroegh, met 5000 Manen 8 Stucken

3 Gefchut by dcfc S:adt,fchrccfeen fecr beleefden Bnef aen

I de .Nlagiftraetjten cynde fy geen Paflagie aen dc Kcyferf-

'

fe, die vaft acnquamen, foudcn verl .cncn , en dat ly by

hacr Ncutraütcyt foudcn blijven, in wekken gevalle haer

geenleccm'tminlie foude gefchicdcn: doch ondertuf-

:-:x:| fchen lict hy fijn Volk ftiiletjes na Bann (zijnde dc Plaet-

^.f fc of liet Spatie tufTchcn dcfe Stadt en den Rijn) en de

Rupperfauw (zijnde dc Placts, dacrde Schans totdcicn-

BP" tic van de Brugge op dtfcfydc Icyt) ftcrck avanceren,

/ Avacr mede hy dc Soldaten uyt de gemelde Schans dreef,

li en defelvc in-nam : hy marcheerde hier op na dcTol-

^! Schans, zijrje nader bydc Siadt gelegen , om vange-

'ïl lijckcn dacr mede te doen: doch dc Magilh-aet hiervan

'

vcrvvittight zijnde , lict alles in de Wapenen brengen , en

fondt aen gedachten Marquis, ten cynde hy hem llil fou-

de houden, en van fijn voornemen aflhen : en onderruf-

fchen wicrdt een ExprelTcn nae de Keyferflc om Secours

gefondcn, metadvysvan al'tvoorgaende; wacr op den

Gravc Caprara beloofde aenilonts te fuUcn komen ,
en

denGravevanHohenloinsgelijcks met40oo Man, foo

die van binnen het maertot aen den avont konden hou-

den. Den 15 quamen 1700 ManvandeKeyferfe , ^vaer

van men aenitonts 300 Dragonders in dc Tol-Schans

W leyde, en 1000 Man in de Schans Kail,leggende op d\an-

^ dere fyde van den Rijn,tot defentie van de Brugge , d'.m-

|L drc 400 wierden onder 'c Gefchut van de Stadt geno-

m * men : de 4000 Man , door den Grave van Hohenlo be-

B looft.blevcn alleen noch achtcr,wacr door de Magiflraet

B- feer beangft was , alfoo het geheele Franfie Leger onder

-\ Turenne naderde ; den wekken by Miflive aen de Stadt

begeerde , dat men hem de Tol- Schans foude inruymen.

l^ericht

va:'

Straets-

'.n.rgli

des Kcy-
;ers

dc ver-

kiefcn-

dc.
1 a

'1

'n
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Daden vanJij» Hco^i-jeyt

en een gedeelte van de Brugh afTbrcecken , met bclofi

dat hy alsdan de Scadt in rutt foudelaten , e^ by dc

tr:"^
- ' - ^- 'lePcnr.'

v:.. ..^..^ ^.-acn: dc , .

rcriwio wac hier op te refolvcerén^ gafallcs-acn de Borge

te kennen^ wenfcl^ende ernftelijck haer mcningc hier o

;lacn: wiet op de gemelde Borgery refoluyt an

V. V. ds , dat fy hacr tot den lactften Man tegens (oo ee

Tyran ^alsTurenne was3\vilde dcfendrr ^ ?n dat me
hemaenftondts ri!s Vyr^ndt foimctradv :ndcKey

ferflc in nemen vernemende,liethi

opTure- iicggcn> dat hy hem foude hebben te reti

rcren , or uai: u-en hem anders met ge\velt daer tot(oi\A

dv^^ i: doch hy foodanigh nntvvoort niet venvach

\it u«^^(cht-cefwci^.crnrr. crr feer beleefden Brief-vet

lbeckendc>c ude infien^en dat de ex

prefle ordre des Coniii'.^hs lu. .dathyde
' '

: Schansm' '

^ ^ •

ni... . cot eenvit;' . ... ^ - • - ^ ; •
-

pareerde, cliebnciemTfichen een Retienchf-ment voor de

gerneJdeTol-Scha«s hadden gemaeckt -1 Fafcincn

a'f n^^^ebrschtp om te fton \och onciei tr^ilchen qua-,

men de KeyferfTe Vooral -luckigh acn ^dic ech-

ter te fwack geoordeelt wc , ^ , ^o voegden haer om-
trent 1 700 Borders bv d^f'^l^'^ 5 v;ier van een>gedeelte in

de Schans Kai' Tettert"haer by de

OndcrtufTchen

L Ui. U V L Uw v^taUL 'ó^

Avcicicc ooriiicf

'

over -r? '^r"! '"n ^

ebclchexi

-r.ock,..- . ..- - - - -

;

•t /iir.ile, n_:jh onder

ndc n

deen to

De

iieadc.

omrne
iiytciy

:'.:t vnn

foo

i rans-

figh als

' e zijn Ton-

de Mar-
gs-macht

, ,ot het ge-

tal
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De Vrinsvm Orafigietji
-\ . i

tal van 24000 Mannen efïè(5live gebraclu j \ cox-

'lien met2^1ruckenGeichutS5 londer Bagagie, aTs

die van lijn peribon , door meer als 100 Muyl-Eïè-

len gevoert, trock van Hogevelt tot op Hogen-
heym , anderhalf liiijl van Stractsbmgh , alwaer hy

rijghs-raed gehouden 5 en alle hooge P • '
-

et een byfondcren cedt , hem getrouwe j ... -

;

ftaen , verbonden heeft. Hier op is hy de Stroom
Hiel, en noch een ander kleyn water overgetroc-

ken. De Geallieerde om de Franfchen de jjaOagie

na den Opper-EIlas te verhinderen, hadden fich aen

de kleyne ftroom Preufz. nedergellagen , maer de

Franfchen trocken de felve by nacht in fulcken ftil-

ligheyt, een uur boven de Kcyferfchen, by het Dorp
Holtzheym over , dat de Geallieerde het ièlvegeen-

fints gewaer wierden , en fy lich op den 4» des mor-
gens in vollen ftand aen de Geallieerden vertoon-

den : die, hebbende geen tijdt fich tegen de felve

in lirighordcre te fteilen, haer moeilen wenden ; foo

dat nu de Franfchen tulTchen benende Stadt wa-
ren, hebbende een Bbich tot hun verfeeck; '^ h

ingenomen. De Geallieerde in tegendeel k

eenige Graven in befettinge j en alfoo vingh het ge-

vecht , omtrent ten 8. uren by de Lunenburgfe die

de flinckerhand hadden , aen j die hoewel noch ver-

fcheydenetroupen miflènde , hen foodanigh weer-

den, dat lich Turemie genootlaekt vond, fijn rechter-

vleugel met eenige van fijne troepen by te fpringen,

waer over de Lunenburghfe weder moeiïcn wijc-

' ken,en eenige kleyne V^elt-ltucken verboren^ maer
defe wederom door denGenerael^^/wi//«-, met
5.BataillonsKeyferlche te voet, en eenige Lotha-

/ ringers gefccundeert en onderftutzijnde, brachten

het gevecht v/eder in fijnvoorigen irand. Onder-

tul ichen zijn jRn de andere zijde de Keyferfchen

,

foo ais de Franfchen met de Lunenbur^ te doen

hadden j over de Graven gdët , enop de Franfclien

Gg 4 ~ geval:
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47 2^ Daden vanfijn Hoogheyt

gevallen met fulck een gevoigh , dat alles neder-
maeckten wat hen voorquam , tot ih.i?rurenne de
fijne alliier weder te hulp komende , de Keyferlchca
weder naer hunnen eerften Poft keerden: Indien
ftand bleven beyde de Heyrl^ers tot in der nachtü
ftaen , wanneer de Franfchen in het Bofch wijcken-o
de, dc Duytlchen mede naer Gravenftade by huns
Bagagicgetrocken zijn , doende het als doe gedue- ^

righ niet als regenen. Het Gefchut heeft: aen weder-
zijden geftadigh geipeelt, en veel fchade gedaen,
daerde Franfchen wel de meefte van geleden fou-
den hebben . Het verlies van wederzijaen wort on-
derfcheydentlijck begroot, dat van de Geallieerde
fchat men op 2500 , en dat van de Franfchen op
3000 Man , ofmeer. Het foude hen beyden gcmilr
zijn , de Geallieerden den Franfchen uyt het Bofch,
en de Franfchen de Geallieerden van of uyt hun
Graven te drijven. Den Duyrfchen wort evenwe*
kleyne toeverlicht, als die niet eens de Franfchen
hebben doen recognolceren , noch behoorhjcke %

Wachten uvrftcllen) te laite geieght. De Marlchalk i

dcTui'cnne heeft fich vorder wat verder naZabern B

begeven, in het Ampt Marlenheym , Straetsburgh n

toebehoorende , enlich vorder op een voordeelige s

plaetlè tot Grundhal nedergeilagen , venvachtende e

hy de troepen van den'Arriere-Ban uyt Vranckrijk
onder den Marfchalck ^/f Crf^^/i.

Van delè Bataille fullen wy den Lefer mede dee-
len defe onderftaende Lijlten, fo als ons die ter goe-
der trouwe zijn toc^refbnden.

Lijltc der Dooden en Gequetften van de Geallieer-

den , in den Slagh by Ensheym , den 4 Oclober
bekomen , tegens de Marfchalk de Turemie.

r.J{ltmeepe-/sdoot.'^.Cornet^endoot, <^'*geiuei(i 2 Col'

ionelsgeq»et[^. Aia'joors doot. ^ ^tartier mecjien

dootf i.geqnetji. ^, Sergeanten dootj<^.gequetj}, <).Ca~

ptteyns
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De Prins van Oramien. 47J
Ipheynsdoot,"^ ge^ttetji. 4. Vaendragers doot ^d^. gequetjl.

6. Luytenanti doot. ziol{i*ytersdoot en gequctj}. 348
iPaerden meeji alle doot.

De Kcyfcrfche fouden SoOjCn de Luncnburgfe i loo,

en de Lotharing(è 500 Man verloeren hebben , 1 3 Stan-

aerden bekomen van de Francc , en een paer Ketel-

ommen , en cenige Vaendelsen Vcld-itiicken.

Dq nieusgierigheyt heeft den Grave v.-n Graumont ,

Envoye van Spanjcn , met de dood moeten befurcn, mits

hy door een dwalende Kocgel wierdt ghetrofFen , hem
buyten fijn Charge al te na begevende.

Lijfte der Dooden en Gequellen van de Marfchalk
i^e Turenne , bekomen tegens dcG calliecrdcn

den 4. Oótober.

Monfr, de Turenne een Pacrt onder hem verlooren ,

Aionfr. de Fatthrun x , den Grave de Lorges 3 , Mïlord
Ditra^s I, cn 2 gcquctrt , den Chevallier de Gaffion 5 ,

S den Maiquis «i'^M^e^crr-f een. Den Grave 'S'/iw^«-
Dergne gcq., écSt Chanmont het Been af; Monfr. de
Culan en de Cornay ^ Maiftrede Camp, ter doodt toe
gcqucfl: , Mr. de l'Ejlang geqiic tft , den Chevallier du
AIefmlgec[y]etlï,Bofmer, Major gcquetl} ,Durand , Ma-

1

(
jor 5 Ie Marnet >fyde de Camp van Turenne. de Lannay^

t Sralmceftcr van dien Prince , en Mr. de Lijienay
, gcq.

\ den Marquis de Souffiers , enMrs. de Bellemont
,
de\e-

ucillony d'^-ilambou, de Bonleurt^ deBeaiipré^ deLa-
>7/<rc, alJe Maiilres de Camp , Majorsof Capitcynen gc-
quctll ; dela Motte , de Narbonne , de la Moioniere ^ de
Marcilly^ deSHlery, alle Orncit.s,gcquetiK

Dooden. Den Grave van Clair , Maiflrc deCamp
van 't Regiment Royal van de Marine ; den Grave van
Saldaigne, Mnilhc de Camp van de Cavallcry, en fijn

Major; Sr. Lhtleton
, Engelsman , Coloncl van de Ca-

vallei y vanMotmouth
; Mrs. de Brion , de Boureon , de

|. Coftv^on , de Alontrou, de la Trapinlere, de Godallle , dg
m Sancheville^ de Normorts , de Centrignoux en de Fries ,

alle Capiteynen ofOfficiers, dood.
Noch ecnige Officiers, diens namen niet bekent zijn

,

Gg 5 dood
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474 Daden van fijn Hoogheyt

dood en gequetft. Daer zijn doot gebleven 4000
gequctit 1 300 Soldaten.

Van de tjcailieerJe bekoomen 4.Standacrdenj 6.'

nc Vcld-nuckjes> en epnige Vaend^

Damme , een Plaets in .li, tl

ht-ycs

kom ft

Sluys en E ^ ^ , fou door deFi u- ..ien ver «

.

worden h-u).;. a , ren waer het niet tijdelijck w
ontdeckr. De 'Gouverneur yan Kortrijck, he

een Spaens Capiteyn , van 't Guarnifoen van Da
me voornoemt 5 totKortrijck gevangen zijnde

omgekocht , hem beloovende 4.0)000 Kroonen t

een recompens, 'twelck n aennam t

doen, doch gaf or iaicu uaviji daer van ae

fijn Excellentie tot ira..e --hem belafte goed

wacht te houden 5 enheri : ... . ccadviferen. Hi

opiieeft den Gouverjieur van Kortrijk een van de

fijnen met een Pafpoort , onder de naem als Koop

,

man van DammeV uytgefonden ,
quanfuys om t

negotiëren , maer wasom die Plaets te verfpiedc

en het dellèyn te volbrengen : heeft tot dees inhc

al rvvee reylr ^ ^"
n Excellentie hier va

verwittight 5 g... i . i . ;n voorfz. perfoon va

te houden -r-i-' -''
.^e j

enhetgemeltePal-

pcörtv/ic. ^ nden, als oock een Wif-

fèl-brief van 20000 kroonen voor den gemeken

Capiteyn , te betalen als de faeck fijn effeól: had g
nomen , alsoock 100 PiAoletten aen geld; Hy g
vangen liier '

'
^ mineert , heelt alles bekent

,

en b den vol. '1 's mc-— ^- executeert.

T>.. p.. I ,

^ ...... yt tot - - Kortrijck

len omtrent 50CO Man, foo dat fy defe

faeck voor onfeylbaér achte.

Wy Tullen dit Werck fluyten met het fluyten van

defes ƒaerj Campagne, en'de komfte van lijn Hoog-
' d in 'sGravcnliage, die op den 9. November
i.daer aer • ~ n , en door de "

"
'

" Bor-

gery , en ..^ • -^en van vieug .
.
« -ig^i^ i^ *•

wierd

1
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ierd oock op den 24 dito met groote eer en toe- ...

^ydiing begroet over lijn 24 verjaer-dagh 5 en van Hooft^

jroote Hceren en gemeene Perioonen met ver- 'Itll!

cheyde Lof-dichten gccongrati nevens een

cmeen gejuych : Laj.'g^ f-j}- i • ^ de Prins

71 Qrangmi'^ vt'aer op avonds ii-^i,.^. vreughdp

kenen wierden vertoont : Mdde Godt de Heere

hem gelief te befcliermen en bewaren , op dat hy

Ons als een Tofua in defc tijden mach voorgaen. On-
jderv/ii-' jn Hoogheydt gcdurigh gecccupeert

StaetenUorloghs lakenj als in het bywefen van

aer Hoogh Mog. Vcrgaderingh en den Raed van
State.

Wy hadden gcmeent hier mede af re laten, en

dit tegenwoordige te beiiuyten , maer het goed ge-

yolgh der Diiytlche en der GeallieerdeWapenen
en vocrnamentUjck die van den ouden Hartogli

^van Lotharingen 5 bewc ^.y dcfè Veldt-tocht

nlijn'F^ ' rydt, en lijii ^caickige weder-om-
omft m( . :i zegen tekrc - v - [ctisdaer me-

de dan oidiis gelegen.

Na d^t d'oudc JHiartoghvan Lotharingen , onder

voorgeven van een Winter-quartier te Ibecken ,

voor een dagh of twee van het Gros derArmee gc-

rïcheydcn was 3 kreeghy ondcrtuflchen bericht dat

deArrier-BanuytAuvergne en ' oiin, uytma-

[ kende 700 Edellieden 3 van dc Jve een yeder

tj^ cf 4, endeminfte 2 knechts by lich hadde, in

pentücht wai-\ Hier op heeft delèlve Haitogh den
FHcer Merci met vier Regimenten iiytgefonden^om
I.aengeene zijde vanhetgeberghteoptcpaflènj die

koock foogeluckighwas, defelve.aldaerweltepailc

^aen te treftèn, en terftont met groote moedigheyt

aen te vallen. De Franfchen hebben lich wei ge-

Wêert 3 maer zijn ten laetften in de vluchtgeüagen

,

begevende fich in een bygelegen Dorp 5 hetwelckc

dèyde Mmy iaden brandc heeitdocn fteecken,
"

"
~ ~ " " en
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Daiien vanftjn Hoogheyt

en voortvan alle Tijden befettenjwaer door deFrar

fchen, vindende geen uytgangh om te vluchten

noch gelegentheyt om tegenftandtedoen, meel

alleom den hals gebracht zijn, uytgenomen eeni

ge weynigc die gevangen , of* het gevaer noch ont

inapt zijn. Drie van de voornaemfte Gomman
danten zijn gevangen, de vierde is het ontkon^^r

De Lorraincn hebben fchocnen buyt van Paci..^.

enMuyl-Efels, met veel koMijcken buyt en gd^^

geladen, oock3.of 400 Wagens met Meel bekoif..

men, foo datdefelve al feerhooghgefchatworM-

al het geen fyniet konden mede nemen, hebbdji

fy uytgefchud. Van de Lotharingers is Monfr.^«F.'

Iy Mercy^m2l vijf fchooten iwaerlijck gewond, en vie r

Ritmeefters, en mlTchen 40 en 50 gemeene Knjgs^

lieden zijn gebleven. ,

Deoude Hartogh quam perlbonlijck weder bjl

het Leger, en heeft van alles hetverhaelgcdaen t
•

Bijtende gelijck hyoock al boertende tegensfommigeGe-'i

boertery neracls Perfoonen fou gefeght hebben, dat, daew

yf""^"; niemand lichwüde halarderen, hynoch evenwev

van^Lo yetshadwiUen ter hand flaen , hoewel het dejongq

tharin- Jaren beter pafte. Dit is het verhael van dit voor

val. Volght de Lijfte dergevangenen.

hijjie 'varideGe^arigeneny hekomen hy de 'Lottharin-'\

ZfiYS'vandezejlagen Arrier-han -jan Anjou fierck

ge'vjeefi zijnde 6 a 700 Ede/en , hehalven hare^

KnechtsJienende totgeleydevan t-oee hondert Kar-

ren , geladen met Meel, zijnde de re
ft
van de Edelen^^

op 20 a -i^ona ofdoodt ofverbrant int Dorp vans

Benameyiilj omtrent Kancy.

Ben Marquis dc Sablc,Commandant : Dc Reu: de Bi-cl

£au,gipiteyn:Scerel BautrurDe iViarcy:De Party du Gou-u

let:De GcverLa VcdaudaSalc: d'£rbray:Durdam:du Raled

Reviller : Pcricner : la Saugerrdu Bneul,Brigadier:Dorpole

Boiguinot:Mont-baugct : Laubinier : de Brot ; de Dendclf ,

j^en

/tier gc-

• r de
ricr-
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De Prins van Orangien. 477
Yvonct: MontmortrJe Vallet de Fouyendc RoiiIctrFour-

neu Saiifiller:le Febre:Blanezay:de Lantinau Ia Charme-

ryexle Champagne de jonge : de la Vaux a la Roche : fijn

< Soon : du Sauflay : de Rochet : la Barre:de Broque:Maure-

arfla Paumeretrde Grangc:de Chamillon: Roche Tabu-

u: Chevaillerierde Mondier:de Courhon : dc la Duran-

er:Bauchenc:de dry pied Floiirrde la Laiirie:P£pinc:Cha-

rou:de Loibray: de Coviller: de Blandoit:I,aiidonier:Tig-

\ Viy d'Aiibigny: des Roches: Cheruesrdu Chefauila Zaillet

i du Rivau : d Apigny : Beaulieu : du Boisfondau : dc CrifTc:

Jiga^urde Vifleyrl.auderaudier : de la Vaut :de la Marquc-

ayerColumbicr de Marfenay : de Varane : du Vagny : des

Aubierd'Auver :de Courteau :dc Champ.igne:Maigneu:

rEnfent:Betzante:de Parnue Richardeauxlc Ternel:Che-

vignc:Sorignor:Marminer de Foy :de la Rougerierde Pia-

re:de Jeuflè Lignicr du Verdiende la Ville Armois: Cha-

ligny : lan Grange Daufe : Biufc : Bullet Sicur de la Rivie-

re : Alcxis auatre Barbe , Sieur de la Rofardiere : Frigo Sr.

de Mil-picd: delaSoyerrle Grns de I>augardier: de Villée;

Havare dc la Pcricrc : dc la Hayc^dc Mongafon: de la Bel-

liere : de Buat du TcUicrrlc Quay du Tailleur: Drouin : de

Boulon : dc Quay de Cufignay Sicur de la Vrodierc : De
Rcmadeur de CliollèllcrPrimodolles dc Goulan: de char-

I ge de la Mauridicrc : de SoulTbn Dcvoivolle :Frevorau de

\ la Sigaudierrdc Goudau Sieur du Tertrcrdc Remicou Sieur

dc Barord : Baucbcfiic : Bafwi de la Marche : du Bar de la

'Daniere : Ie Binaux:de Soyau: des Granges : de Brey de la

Roche : de Vendola: de la Perinerde Rcrvi de Bcrgettcrde

) ChcvalierDuplefils: Colliire Cornet. De Dragonders

( hebben 8 Gevangenen^ en de Volontaircn 17, dacrmen

i de Namen noch niet van weet. De Buyt werdt wel op

drie a 400000 Gulden gefchat.

Na dat die van Dinant hun Frans verklaert had- DInant

den^ hebbenfeopdeni2. November 500 Franfen
J^^^J^J^^"

ingenomen 5 en de Keyferfe met tarderen onder-

tuirdien al opgehouden ^ is eyndelijek denGene-
rael Sporck daer voorgekomen met eênigh Canon
als andere Ammonitie; waeropuytdeStadteeni-

ge Gedeputeerde gefonden ^iin^ en metdeKey--
ferfc

A
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478 Daden vanftjh Hoogheyt

ferfeeen accoort maeckten, maerdcBorgcrs
ben het iccooït verworpen ^ ^cn i<).dito

Boeren in de Stadtgenomen j . ^/ wilden op
eygen defenfi ftaen , oock hebben {y noch 8.

Franfchen ingenomen. De Keyferlche on
fchen befetteden de Stadt, enbelchooten die ft

fterck met 20 Stucken en eenige Mortieren 5 w<

ke fy daervoor geplant hadden , ' üer een koi

werck van te m'akcn j waer op die de Stadt v
fochten aen den Generael ^'rr;^ dat de Vrouw
en Kinderen mochten uyttreckenj 'twelck haer t*

geftaen wierd. Hier op deden die van de Stadt

uytval;, daerwel twee uuren langh gevochten wier^j

en wedertyds veel Volck bleef. Öie van Luyck lie^"

ten aen die van Dinant weten, dat rwelfou-

den defendereil, alfoohet lecoursop nanden was,

Onderwijl wierd de Stadt noch door hevig fchieten

en metBomben en andere Vyer-ballcn feer benaut ^

waer door dievanDinant tot overgeven gedwon--

gen zijn ; en indicnfe niet hadddn geaccordeert

iet Jouden haer viva force hebben aengetafl j doch heb-l

ben fich eyndelijck op naeivoigende CondicienJ

overgegeven. È

Cap:,u. .r,t dc7i 2 1 . November , tujfchenJij^

ne L . iiefi GraefSporck , Gejierael end^

Commanda7it "uan het Keyjerlïjch Leger y mie Jo- ,

han Crahan Johan de Creflèigne , gefeyt Tliof

fèj Gedeputeerden van de Stadt D'mant. i

Gefien de gedane fiibmifliendoor dc voorn. Gedepu-

teerden aen fijn Keyfcriijcke Majcfteyt cnde fijne

gemelte Excellentie in name liunne heele Ghe-

mcente,accepterende defclvcn in name van fijne hoogh-

gcmeltc Maj.tende prefererende uyt een particuliere

gocthe)^ de clementie aen dcrigeur; heeft vergeven cn»-

de gcpardonneert aen de voorn. Stadt ende deffelfs In-
ƒ

yvoonders , Onderdanen van fijn Mnjeft . ,alle prevari-

catie 5
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De Prins van Oranntefj* 479
tleV de welcke (ouden mogen bcgaen hebben tegen

er devoirende ghetrouwe Onderdanen van defeivc

0 acn de^Stadt als Cafteel , tot prejuditie van de ordrcs

n fijne Afajeft. ende deflfclfs Garniloen^ op conditie dat

Burgers ende Inwoonders vandcSradc cndcdeffelfs

pendenticn Tullen renouvclleren den Eedt van ghe-

ouwighc}^ ende gehoorfaen^hcydt aen fijne Majcitcyt

handen van fijne ExcelL ende die gene die fijn Excell.

1 gelieven daer toe te committeren^ghelijck oock te hcr-

ilen de PortrefTe van Montfoit met de Wapens ende

mmonitie in handen van den Commandant, die aldacr

^ geflelt zijn van fijn Keyferl. Majeftcyt , dat dè Burgers

promptelijck in handen van fijn Excellentie fullen ftellen

de Poorten van de Sradtvan St. Nicolaes tot pandt van

hacr goede trouwe 5 mitsdien dat fijn Excellentie belooft

indenacme van fijn Keyferlijcke Majefl- haerte laten

liber ende in de vreedfame pofiefiie vun hare Goederen ^

roerende ende onroerende , endehaer te conferverenm
. de Privilegiën 5 van de welcke gaudeerden hier voorens

HlIs Litmaten van 't Rijck en het Landt van Luyck , ver-

..^bekerende 5 dat bet Guarnifoen dat daer binnen falwor--

den gelaten y (al leven met feeckerheyt ^ goede ordre, en

dilcipline^ ende dattothare fiibfif^-cntieniet meer fiilicn

contribueren als bedraeght hare portie met de Generali-

teyt van het Land van Luyck. Gedaen in\ Keyfcriijke

Leger voor dc Stadt van Dinant ^ op den Dagh ende Jarc

als boven.

Was onderteeckent

JohaitGraveS^OYck-i JohandcCrahany Jeande
Crejfeigne , gefeyt Thojp.

Endq onder ftonden de Zegels van fi^n K-^vf Mal en

van fijn Excel. ïn roodt Was-

Het Frans Guarnifoen trock den 2 3. dito uyt de oeKc^
Stadt :> en daer wierdt llracks weder binnen gefon- fcr(c

den ^'^ ^
. Mantevoet^entweeCompagnienRuy- y^;.^^^''^

tere . :n had niet gedacht dat fy haerfoo lacht
[/inJic^.

fbuden hebben laten handelen.

Onder-



Hocy

üvcr.

^80 Daden vanftjn Hoogheyt

Ondertuflchen is den Generael Sporck voor hei

Caftcel Hoey gcrrocken 5 heeft het felve den 29

to beginnen te belchieten , en ginck met accc

aen de Keyferfe over den 2. December , na dat

drie dagen was befchootcn , macr alfoo den Go
verneur niet en heeft geconditioneert hetGuarni-

foen te geleyden , wierd haer in 't aftrecken het Ge-

weer afgenomen, waer van fomniige uytgeplon-

dert wierden: eenige Officiers wierden tot Luyck

in arrrit genomen 5 om datfe de Gouverneur ge-;

dwongen hadden te Capituleeren tegcns fijn wil en

dank. Buyten 't Guarniloen dat daer binnen geleghts

is 5 wierd de reft van de Armee in 't Land van Luyk

en Limburgh in winter-quartier verdeelt.

DeHeerLuyt. Admii-ael Tromp met fijnonder-!i

hebbende Schepen in TelTcl gearriveert zijnde,!

binnen, heeft de Heer deHaen met vier Oorlogh Schepen ^

tot Cadix gelaten ,om op de filvere Vloot te paflèn

,

en noch vier andere heeft hynaer LifTabon gefon-f

den. Dus verre fien wy het eynde van onfe Zee- i

Armade : wat de Campagne te Land aengaet , is|

door het verloop van 't Jaer mee ten eynde gegaen

,

cn onfe Troupcn foo hier als elders in Guarnifbe

verdeelt.

Tromp
konit

Hier mede fuUcn wy dit ons Werck tot een tyn-

de maken ; cn lbo ons tijd en ftofFe toe komt , lul-

len den Lefer met een vervolgh 5 of een tweede

Deel contenteren.

L Y N D E.
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Erde nbursh van de Pranfe vergeefs beftormt
" Tol. 88

Acnkomfl der Engclfe Gefantcn, als Buckin-

^..^^ gam, Arligton en Halyax, die hun Traöa-

Tén van Alliantien met Vranckrijck vernieuwen

Acnflag der Staetfe op Swartfluys

Acnfla'g der Staetfe op Naerdcn mifluckt

Aenflag om "Woerden te dwingen mifluckt

Ameydc gcplondert

Acnval o? Swartfluys door de Staetfe mifluckt

Aenflagh'der Banfcn op Aerdcnburgh mifluckt.

Aftrcckcn der Keyferfe en Irandcnburghfc

Acnflag der Staetfe op Hardcrwijck mifluckt

Affchey t van de Swcetfe Mediateurs

Acntocht van fijn Hoogheyt

Aftocht van fljn Hoogheyt

Acnflag op Damme mifluckt

Arrier-Bnn der Pranfe geflagen 475- ^^n ouden Hartog

hier over bocrtende 476. Lijkte der gevangenen van

deArricr-ban 47<J

Efluyt vanVrankrijk cm Nederland te beoorlogen 30

Burick weert flch en gaet over 5 J

Beroerten in Holland en Zeeland 9»

H h Bom-

IIO

14%

147
I4J5

aor

474

B
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^'1

Bommel en andere plaetlcn verovert lo*

Blockzyl en Vollenhoven vcrmeeftett 141

Biflchopfc uyt Winfchotcn geflagen 145

BriefuytWoerdcn rakende de voorval van fijn Hoogheit

voor Woerden 1 5

1

Branden en plondcrcn der Franfen 161

Bingli veroverc IÖ7

Braven tocht van Burgers en Soldaten 107

Brandftichter tot Amllerd.geftraft , en oock tot Schoon-
zo8

ZIO

239
14

1

168

'
1

hoven
Branden en biiyt-loopery

Briefvan de Keyfcr en Brandenburg acn de Staten

Buytloopcrsvan Maeilrichten Oudewater

Briefvan den Franfjn Conlul tot LilTabon

Bamphield gevangen

Brietvan fijn Hoogheytaen de Bcvclhcbberen

Bloodaertsgeltraft

Battery tegen Muyderbergh opgeworpen

BillchopvanMunftcrfoekt Coevcrden te benauwen 17»

Buyt van die van Gornichem 3 '
i

Briefvan de Stact aendenKon. van Engel.jip. Antwot;rt

des fclvcn Kriefs 33^. Vorder fchrijvens van de Stact

acn En»elant 344

Bon belegert 353. deHumicrs tracht Bon teontfet-

tcn 354 Rivelijn door fijn Hoogheyt gewonnen 354
Bon gaet over 355. Brucil bcmaghtight 3 5^.

Bommel verlaten 359

Briefvan de Staten acn de Koninck v.in Engeland 381

Briefvan dc Gracfvan Hoorn uyt de Vloot 409

Ban en ^rrier-ban in Vrancijrijck 44

1

Bericht van Straetsburgh

c.

G OeverJen door de Biii: van l lunft. vermccftcrr 1 o

Caoiteyn Huysmau gehangen 104

Cotvcrd'.ndoür Rabcnhaubtwedcringenomcn 1 84

cn voorraed diter in gevonden 187

Conditiën van het Qiiarricr gen-.^rael wegens 't wifTelen

der gevang. 3. als het Traftaetuer gevangens z<,6

Goevcrdw-n van het ^Yat^r verloft 3 -®

Cre-
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*^'|Crcvccoeur verlaten 3(J o

l^'vXhcnees verbrand 44^

. Condc brccckt op cn komt voor Oudcnaerdc 447

D.

DE Koninck van Vrancknjk flaet OranJen aen i

?

Dootvan de Pnnccfie Royael cn den Hartogh van

Glocefter

[DeFranfckomcnindeBetuweóz. en voort inde Vclu-

wc^neemen Aernhem en Knotfenbiirgh in 65
, Deventer van de Biflchop van Munlkr belegert 64. ^^^^

van Deventer 68. en gaet over

De Prins moet voor Utrecht aftreckcn

Doesbiirgh en Zutphen gaen over

De Koninck komt binnen Utrecht

De Raed-Penfionaris de Witgequctft

De Graefgaet over

70

71
77

IO(J

Ibid.

Ibid-

119

114

pevyand bydenBofch
De Coninck treckt van Utrecht op

De Coninck breeckt van Boxtel op

De Ooftindilchc Retour-Vloot komt binnen
De Ruart gevangen 1 1^. befchuldight van Prince moort^

en gevanckelijck na den Haegh gevoert 1 54. ^Jjn ver-

dedingen^en moet fich de Gemeente vertoonen 1 3

f

fijn vonnis 135. Verfoeck vnn de Raed-Penfionaris

afgeflagen 137. Beroerte onder de Gemeente over het

vonnis iibid^

De Heer van Amerongen Gefant na Brandenburgh 14 f

De Vnert ingenomen en gcplonderc

De Schans Knocke ingenomen
De Oude-fchans verovert, en de Nieuwe befet

De Franfen verbranden de brugh tot Straetsburgh

Duytfen van de Franfen befchadigt

De Rhijn-Grave llerft

De Franfche.n nemen den Ham in

Dood van de Keyfcrinne
De Hollanders nemen St. Helena in

De Munfterfe veroveren l>et Huys te Gramsbergen
De Franfen vei liefen Trinqiienale op Ceylon

DcNicuwc-fchans door Rabcnhnubt bemachtigt

Hh

159
ibid*

ibid.

lóo

168
ip4

aoi

215

231

249
291
292

Derde
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Dsrde Zee-gevccht

Schriftclijck bericht van het Zec-gcvecht 3c

Briefvan de Ruyter en Tromp V

De FranH-'n trecken hooger op 3 - ^

Daden van Cornelis Evertfz . ^ 3 ^

De Baron de Gnpinc onthooft • M
|

De Prins bcmachtight Brueil i'^'^^-

DuytsbydeKeyferrevermeefrert ^ r. ^11
Doot van de OverileTofeph en den Gravc de Guichc ^66

,

De G. van NaflTau Sarbruck van de Franfc mishandelt 4^1

Dinant\Yort belegert 477. cngaetovcr478. dcKey-

ièrfc trcckcn daer in 479

E.

ENgelfc faken
^

Ecrfte gevecht met de Engelfchcn
^

Eeuwigh Edift
,

, , J ^ ^

Engeland het Verbond ontrocken, en verklaert de Ncr

dcrlanden den Oorlogh 3' -

Emmerick gact over ^
^ J

Ecrfte Zee-gevecht :

Eyfchenen Conditiën Avaer op den Kon. van \ ranknjck 1

confenteertdeVredemetNederbndaentegacn 111

Eyfchen en Conditiën waer op den Kon. van Engclandt ï

confenteert de Vrede met Nederland aen te gacn 1 16 i

De Gefanten trachten met Montercy te handclen,do| |

tevergeefs

d'Eyler Schans verlaten

Engeland Hact de ftilftand van Wapenen af

Engelfe Vloot fteeckt in Zee

Engelfe Vrede-hahdel cndesKonings aenfprack

F.

FRanfe Wapenen tegen de Spaenfc Nederlanden

Franfe toeruftin^c

Franfc trachten by 't Tolhuis over te komen

En \vordcn te ru^h gedreven

Pranfctroupen by Gornichem gcflagen

Franfc doen een tocht op Hcusdcn

FiMnfc t'Anckeveen gcflagen

Franfc partyen geflagcR

1188
161

1

371

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



i FianfebyNieuwcr-bruggegcnagcn I94

{ Franle^eflngenenwicecheytdei- Franfchen "i-oó

{ Fraiifen acn tlen ouden Man j cn een party Tranfen gefla-

gcn ii7t" 119

Tranfc GtTanten korren tot Aken

Franfen vcrtooncn üch hy het Sas van Gent 1 5^

Franfcn by Lnngcrack afgel^agcn 2,57

Franfen willen tot Muyderberg het \varcr aftappen 1 5 7

Franfen verlaten Muydcrbergh ^98

Franfe party gcflagen , en trccken hun troupen tTamcn ,

als nied>- de Stactfe ca Spacnfche ^7

Franf" party gcflagen 4 * ^

Franfe Convoy geflagcn 41 8 en 440

Franfe ontfetten Audenaerde 455

G.

GEboorte van Prins Willem de III.

Gefanten komen t'huys

Grol/s Herenberg en Borckelo gaen over

Gefanten na de Kon. van Engclantcn Vranckrijck

Zeeland wedcrfpreeckt dit

Groeningen belegert

En moedighcytvanden Commandeur

Vervolghvan het bcleghvan Grceningen

Ongemeene moed der Grocningers

't Gcnneper-huys verlaten

Grpeningen verlaten

Gevecht van de Vricfen (egen de Munftcrfen

Gefchriftvan Brandenburgh aen den Staet

En fijn tocht van hulp-troupen

Goeden buyt voor die van Oudewater en Maeltricht 195

Grooten buyt een Koopvrouw ontnoomen a i(5

Grave van A\'aldeck komt tot Amfterdam 3 • 3

Geld de Franfchen afgenoomen 4^0

Gclcgentheytvan 't Franfe Leeger 4^*

GroQt Convoy komt voor Audenaerde 447

40
58

74
ibid.

105
104
ixo

lij

128

169
17^

H

r

Erftelling van Karei de 1 1.

Handel tot vriendfdiap te vergeefs

Hoofden van het Staten Leeger

Hh i

if
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Handel v.in den Bifichop van Munftcr

Het Eeuwigh Edift gcmortificeert

Hinjolla onthallt 151

Het ombrens^en van Cornclis en Jan de Wit 1 39
Het mishdncielcn van hun lichamen ibid.

Hun acrt en eygcnfchappcn 1 40
Het Huys te Poudroyen ingenomen I4^

Handel der Duytfchcn 160
Handel van Brandenburg omtrent Munfterland I67
Het Parlement ftaet den Koninck fubfidie toe 207
Handel van Cornclis Eveftfz. in "Wett-Indien zpi

Huwelijck des Keyfers 3 1

7

Harderwijck verlaten 3 59
Hollandfe toeruftinge te water en te lande 40

1

Hoeygaetover 480

I.

JAcob van der Gracfword gevangen 80. fijn vonnis 8 1.

en doot 87

Inbrcuck der Franfchen en haer tyranny te Bodegrave

cnSwammerdam 175

Leeft hier wijdloopigli van de Franfe Tyranny , een

Bocck in 8'. dat voor onfe nakomelingen tot een

eeuwige memory dient inge(cherpt te zijn.

Jongen Graef van Stirum doodt gcfchootcn , en Graef

FritzvanNafTougcquctft ^19

Inval der Munfterfcncn in Vriefland 3 1 2.

Journael uyt dc Vloot 44P

K.

KEur-Keulcn vcrklaert Ncutraliteyt

Kronenburg vermccftert en gefprongen

Kloeck beftaen v an de Stactle Ruytcf s

Kuynderfchants verovert

Klocck beftacn van eenige foldaten

Keur-Prins van Brandenburgh gcbooren , en handel des

fêlfsTroupen '97

Keur Mentz fterft i oö:

Kakker verlaten 3 en dc Gcall. troepen gefcheyden 2 1

8

Lijlle

49
131

14^
I7i
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L.

LYftc der Steden en Forten 5 fcdcrt den t Juny tot den

19. July des Jaei-s 1671- bydcn Vv^'^ 't verovert

icS
'

I Lijfte der gebleven Franflen voor Woerden 1 5 8

1 Lijtte van dc Scheepsvloot ^45

i LijÜe van aldc Aminonitie binnen de Niemvc-fchnns

gevonden ^9^

l Ixchnicli en Kerpen vcrmeeflert
^ ^ 5 7

I Lij fte van de veroverde en verlatene Plaeifen 36 5

I Lijfte van het Staten Leger ^16

l Lijflcdcr doodenvan het Princen Leger bekomen tc-

1 gensCondc 433
lm Lijrte der dooden van Condc bekomen tegens de Prins

van Oranjen 435
Lijfte van het Geallieerde Leger 44^;

Mishandelingen van fijn Hooghcyc i6

Mafcyck ingenomen 4?
Maeltricht gcblocquccrt 46

Morren der Ingefetcncn 76

Mifllvcvandc Koninckvan Engclandt acndc Prins van

Oranjen * 1-9

Monftering van onfe Oorlogs troepen 135

Mandement van den Hartogii van Bourncvillc j uyt lalt

van fijn Keyfcrlijckc Majeltcyc 199
Memorie van de Swccdfc Gcnmten , en hacr Antwoordt

1 10

Munftcrfcn by het Huys te Echten gcflagcn 112,

Monmouth gaet ten dienft van Vranckrijck 125
Maeftricht belegert , de Graef vanDom komt dacr bin-

nen 2,70

Muufterfein Vrieflandgeltuyt 171

Vervolgh van'tbelcgli van Maeflricht , cn'tHormen

1.78. VöorvN'aerdcn van het overgaen van Maeltricht

a8 1. Voorflagen wegens dcdrie Landen van Over-

mafe 286. Lijfte der gebleven Officiers in de Stad 288

Momaignc en Sc Amant verovert 439
Hh 4 li^im-
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N.

ïmmegen be(cliooicn en beftormt

En gaet ovei

Nicuwcifluysvan de Staetfc befet, en Cap. Toutle-

monde dood gefchooten i47

Hier door geraecktc Holland ingoede geftaltc

Naerden belegert 3 14. wort overgegeven 3

1

O.

Optocht des Konincks van Vranckrijck

Optrccken van des Koninghs Heyr

Oorloghs-macht ter Zee

Oorlogs verklaring van den Munftcrlen Biflchop

Orfoy gaet over

Over-Yfièlfe Scedcn en Forten ovcrgegaen

En veideelingh van de felve Stccden

Onlu (ten in Holland

d'o flcry onthalll

Oudewater befet
, , , r

Optocht van het Key fers en Brandenburghs Leeger

Onluften in Vriefland bygeleght

Ontmoetingen by den Bofch

Ooft -Indifch Schip blijft voor Liflabon

Bericht van het Bootsvolck

Ontmoeting by Opheufden enTienhoven

EndievanMaeftricht

Optocht van 'tKeyfers Leeger

Optocht van fijn Hoogheyt na den Rhijn

Optocht van I-uxemburgh

Optocht van fijn Hoogheyt na Brabant

Optocht der Heyren

Ordrc van de macht der GealhcerUem

Optocht van Condc ^

.

Oudenaerde herent cn belegert

Ooft'lndifche Vloot komt binnen

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

139 Gó



LcchtighcJen omtrent fijn Hoogheydts verkiefinge

Placcaet des Konincks 147

^ain & Vin vcrwccfenjcnBrievcn van fijnHooglicytaen

W "VVirtz Nvcgciis Pain & Vin , die onthaUt \Yorc ip^

iPlaccac: van Amncftic zoz

PrinsvanCondékomt tot Utrecht 15$

i Prins van Oranjcn breeckt van Gccrtruvdenbcrg op 515
'Propofuie rakende de Vrede met Engeland 3 86

Aenfpraeck des Konings weegens de Vrede 389

Wt'ms Willem van Furftenbergh gevangen 399

5-

55

k R.

\Tj Hijnberck wort overgegeven
"

lx. Rees gewonnen
Raed Penfionaris Icght fijn dienft neer

cyfcn van fijn Hoogheyt na Zeeland en elders

Rclaes van 't veroveren van Tabago

Ratificatie met Deenmarcken , Urandenburg en Lunen-

bui^ 435»

s.

S Tact van Holland 3

Seclufic van fijn Hoogheyt io

Sijn Hoogheyt mondigh verklaert i<J

taet der Nederlanden 3*

Sijn Hoogheydt in de Raedt van Staten wordt Capiteyn

39
40
53

56
ibid.

61

<J5

71
pr

Straf

Gencrael

Smyrnafche Vloot aengetaft
.

Staetvan W'efel

En word overgegeven

^Staet van Rees
m Engactovcr

Schelmery van Mombas in't verlaten van fijn Poft

Schenckenfchans vermceltert

Swol gaet over, en voorts geheel Overyflèl

I Sijn Hoosheyt word Stadhouder gemacckl

L



birai üvci V an Santen cn Copcs 13

Sijn Hooghcyc komt tot AmUeixlam
1

3

Snoodhcyt van Pain & Vin 18

Schoone gelegentheyt verfuynit r8

Sweedfc Gefanten worde^i in den Haegh ontfangen , e

hunnen handel 18

Staetfen by den Hinderdam gcflagen 2<

Saken van den Vrede-handcl •!
l

Swcedfc Mediateurstrecken naer de Handel-placts
j

mede de Staetfc Gevolmachtighden 14

:

Stactfe geflagen ijj

Staetfe vatten Poft in de Loosdrecht en 's Graveland 3 i

Sïjn Hooghcyt komt in 't Leger in dc Loosdrecht 3

1

St Helena hernomen 3 HJ

Strafover la Lande
Sijn Hoogheyt Erf-Stadhouder van Holland &c. 4<

Sententie tegcnsdc Major DiciirWouw 41

Sijn Hoogheyt komt in den Hacgh 474. en wort 24 Jaij

47ii

T.

TYdcn vcroorfaken wackcrhcyt in de Schrijvers

Tweeden Engelfen Oorlogh
Triple Alliantie

Tiel, Schantfên van Voorn en St. Andries gacn over

Tocht van fijn Hoogheyt na Charleroy j6 <'

Tocht der Fi anlchcn i

Tocrulting der Vorften ten Oorlogh 2

Treffen by den Bofch totVlymen,en by Eyndhoven 135

Tocht van den Koninck van Vranckrijck

Tocht van Tiirenne

Tweede Zce-gcvecht

Briefvan de Ruyter enTromp
Briefvan Prins Robbert

Tocht van Vorft Mauritsin Drenthe

Treffen by Amersfoort

Treffen tiiffchen Turenne en de Geallieerde

Lijften der doodcn van dcfcbeyde Armeen 471. 475

Tromp komt binnen 4^0

yoor-1'
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V.

rT Oorftellingli van den Schrijver %

y Vcrhael vandeneerften EngelfchenOorlogh 9
Voorflagen van Geertruydenberg te verkoopen 1

7

AVort fijn Hooghey t afgcloft 1

8

Princeflè Douariere Requeft daer tegen 19
In Contra Waerfchouwingc van de Prins van Oranje

V'oordeelige welftand van Holland 1

8

*
ranckrijck verklaert den Oorlog tegen Nederland 37
erdragh van de Staten met Keur-Brandcnburgh 44
ordere aentocht der Franfen en vermeertcren Deute-

com 60

"trecht foeckt den Vyand op
trecht, en al de Steden van't Sticht gaen over

erllagentheyt in Holland

onnillè tegen Mombas

65

75
74
IJl

145

147

lootenopgcleghc

ergadering van het Parlement uytgeftelt

Voorforge van fijn Hoogheyt de Prins van Oranjen 16^
Unna van de Franfichen gewonnen 198

Vcrkiefingh der Overigheydt tot Amfterdam op de oude

voet loz

j

Vcrklaringe der Mediateiirs a 1

5

- En Keulen tot een handcl-plaets gekooren ii%

De Heeren Beverning^Reede^ Odijck, Haaren en Ys-

brands tot Vreede-handelaers geftelt ibid.

erdragh tuflchen Brandenburgh en Vranckrijck 2. 1

9

' orft Maunts tocht na Vriefland 2 24

Verhael der Franfchcn aen Curaflbu 235
Vruchteloofe tocht der Franfiên lyo

Vertreck van den Koninck uy t S. Germeyn 237
Uytloopen van de Hollandfc Vloot ^40

' Verfchcydene ontmoetingen 271
' Vrede-handelplaets tot Keulen verleght 19 1

Vertreck van den Koninck van Vranckrijck ^97
* Verhael van hetgepafleerde voor Swartfluys ^99

Vredcn-handel 3^^

Verkondingedes Oorloghsvan Spanjen tegen Vranck-

rijck

Ver-



3

I

Vcrkondinge des Oorlogs van Vranckrijk tegen Spanj»

Utrecht verlaten, en Placcaet van Utrecht

Uyttocht der Franfchen uyt Utrecht

Onrflag van den Eed van het Eeuwigh Edicl

Brcnght de geaccordeerde Som op
Verfbeck- fchrift tegen Buckingam

Befchuldiging tegen hem
-Als mede tegen Arlington

Befluyt tegenhem gemaeckt ^1

Voorwaerden van d« Vreede met Engeland en de StaD.:

Vervoering der Keyferfe, Staetfe en Spaenfc troepen 4*1

Verhael van het treffen tuiïchen de Franfcn ^ Geaüieerö'

cn fijn Hoogheyt 41^

De Franfc vallen op de achter-troep 4>
AUarm door het gehceJc Leger ibili

De Keyfcrfè komen tot de Bataille 4>
Dapperhcyt van fijn Hoogheyt ibifi

Groot gevaer van fijn Hoogheyt onder deFran(en ibili

Waldeck gequetft y cn dappeiheyt van Prins MauriüC

Briefvan fijn Hoogheyt aengaende het gevecht 42^ 1

Vergadering der Geallieerde
\

Verhael van hetbelegh van de Graef 4v
De Capitulatie 461. Sijn Hoogheyts Brief 4(

Lijftcvan het QmonenAmmonitic in de Gfaef gi

vonden 4'

i(

WEfel, Orfoy, Rhijnberck en Burick belegert

Woerden van de Franfen befêt

Wreedheyt der Boeren tegen de Franfèn

Waldeck doet rapport wegens fijn befendingh aen Br

dcnburgh *

'

Wirtz gacttot bcfchcrixinigc van Zeeland en Vlaend

ren f

Waldeck tot bcfcherminge van Holland bcftelt 1 1 «•

Winz trccktuyt Vlacndcren na Zeeland ^ <^.5?

JVocrden verlaten y^^-
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Y.

sffTclftcyn en Momfoort verlaten. 16%

Z.

Ec-gevecht tulTchen de Engclfe, Pranfc en Holland-

feVlootcn

Brieven van de Ruyter wegens het flacn 1 60

Als oock van Tromp
Brief van Prins Robbert wegens het flaen r66

Stact der V looten nacr het gevecht 26*
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